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و!مامالبىبلي

لقدلتمالقفدوالكترلئملقرآدقاابتق

ئأليف

مجمدمجيئمخابتفالا

فكج!ئزفئمالمحذ

بإشراف

د.غقيذمخالدالع!إوفي%
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هحفوطةا!قوقجميع

الأولىالطبعة

م20؟7!؟438

ىقر!لكبفرفيقيمزوبح!ممص!!بعبخ!ليليمممبى

كيمالص!رولزصير!رفلول!!وهمي!!اك!

ي!فيننفتمبقولرو!ماى

4!!ء

!!!،ىبأ!
ء

دارالفكرجانب-برامكة-دماثمق-سورية8أولهـم

العلبونيدخلة-التوليددارقبل

ومو!!حأ؟-7554225:كستلفا-؟!كو!و؟-2224279:هاتض

لتجاريا-السوقالدينركن-دمشق8فىط!ه

كفتاروأحمدالشيخمجمعجانب

صهه3-؟؟-2752!ه2:تلفاكسكوكاه3-؟؟-2770433:هاتف

و!963-349434/944:موبايل-62673:.بص
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!م!مك!يإ

...الأميئالعربيالبيئللعالمينهدايةاللةجعلةمن...!إ

اللة!عبدبنمحمد

...الكريمابنالكريمابنالكريموالرسولالئئئ...!لإ،

المتحلاإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيوسف

تعالىاللةأطالتربيتيفأحسناربيانياللذين...العزيزينوالدفي...!!،

والعافيةالصحةورزقهمابقاءهما

فسيحوأسكنةوعرفانآخبآبرحمتهاللةتغمدة)عخار(الشهيدأخي...!لإ،

آمينجناته

وأخواتيإخوتي...الحياةفيوسنديعصبتي...!لإ،

وأولاديزوجي..والوفاء.والمحبةالضبررمز..،إل!.

هزاير!جلة!كإلي!مأهدي

الباحثة
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4!هلناشكل

(1)"ةللايشكرلاانلسيشكرلا،،من:!وتال

الجزيلبالشكرأتقدمفإني،الرسالةهذهبإنهاءعلىتعالىاللةمنأنبعد

تشرئثالذينوأساتذتهالإسلاميةوالتربيةالقرانعلومقسمإلىوالعرفان

وأقدم.إليهموالانتساب،ومعارفهمبعلمهموالافادة،وعنهممنهمبالأخذ

بقبوللتفضلةا!زاويخكالد!د.د.أإلىامتنانيووافرالخالصشكري

وإرشاد،وتوجيهومساعدةعونمنقدمةولمارسالى،علىالإشراف

منة،العذرلنفسيألتمسلذاواجهتنيالتيالصعوباتتذليلعلىوساعدني

ويرضاة.يحبةلماويوفقةيحفظةلأناللةوأدعو

الباحثة

أحسنلمنالشكرفيجاءماباب-والآدابوالصلةالبركتاب،الترمذيسنن(1)

.1955،33914برقمإليك
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المقدمة

فيورفاةنذيرآ،للعالمينليكونعبد؟علىالفرقاننرلالذيدئةالحمذ

.ممثله؟يأتواأنعلىوالجنالإنساجتمعتلومقايمإلىالبلاغةمراتب

رحمةالمبعوثعلىوالسلاآوالصلاةظهيرآ،لبعفيىبعضهمكانولويقدروا

أجمعين.وصحبهآلهوعلى،اللهعبدبنمحمدونذيرآ،فبشرآ،للعالمين

وبعد...

الكريم،القرآنمحورهايكونالتيالدراسات،الدراساتأعظممنفإن

أنزلهاالتيالكتبأنأبدآ،فيهريبلاومما،الآخرةفيونجاةالدنيا،فيفوزفهى

كماالخالمرر،اللةتوحيدإلىأولأالناستدعوكتب،الكرامأنبيائهعلى!دبهالله

أساسعلىبينهمالمفاضلةميزانوتجعلالمنكر،عنوتنهاهمبالمعروفتأمرهم

والزيادةوالتبديلللتحريفتعرضتالكتبهذهأنإلا،الصالحوالعملالتقوى

خرفتالأصلضاعوإذا،الأصلتضييعإلىذلكفييرجعوالسببوالنقصان

الصحيحة،المعلومةبنقلعليهاالاعتماديمكننالاوبهذابالتاكلكيد،الكتبهذه

هيمنتهتمامومنعليها،والمهيمن،السماويةالكتبخاتمالكريمالقرآنإنوبما

ذإ؟الكتبعلىادخلتالىوالتغيير،التحر!جوانبويوضحئبينأنعليها

منولايديهبينمنيأتيهلافالباطل،الصحيحةللمعلومةالموثوقالمصدرهو

ولاسيما،السابقينالأنبياءقصصفيوالتبديلالتحريفأوجهعنكاشفآ،خلفه

للوقوفالجدساعدعنثهرتوذاكهذاأجلومنالممتلا.الصديقاللةنجيقصة

علىفوافقونيذلكفيالاختصاصوأهلأساتذتيفاستشرثتقدمماعلى

والعهدالكريمالقرآنبينالصتلأ()يوسفأسميتهالذيالموضوعهذادراسة
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الثلاثةبأقسامهالقدبمللعهدشاملةدراستيأنهنابالذكرالجديرومنالقدسم.

،تقدمماعلىالموضوعهذافيالكتابةإلىدفعنيوقدلاحقآ،هذاسنذكركما

الآتية:الأسباب

وت!محمدالبياقتبسةسماويغيربشريكتاببأنهدائمآالكريمالقرآنئئهئم-1

يوجههاالاتهاماتوهذه،الإنجيلأوالقديمكالعهدلهالسابقةالكتبمن

منقصةتناولناالرسالةهذهوفي،للمسلمينوالنصارىاليهوددائمآ

له،السابقةالكتبوحوتهاالكريمالقرآنفيوليئاللةذكرهاالتيالقصص

منقبلهمنعلىمهيمنآجاءأمعليهاالكريمالقرآناعتمدآلهؤلاءلنبين

هووكماالقصةهذهضوءفيأخطاءمنبهااحدثلماومصححآكتب

السابقةالكتبعلىالكريمالقرآنهيمنةنثبتوبهذاغيرها.فيالحال

.البيناتوالدلائلالبالغاتبالحجج

اللهأرسلهمالذينالكرامورسلهاللهأنبياءعنالدفاعفيالشديدةرغبتي-2

الممنلا.يوسفاللهنجيلاسيما،للناسهداية!ش

الضلالةأهليجتمعفلا،وأعدائهالإسلامبيناليومالصراعاحتدام-3

فدراساتالكثير،عنايعرفونوهم،وأهلهبغفالإسلامعلىإلاوالكفر

معرفةأولأبهائقصدودينهموطباعهمالمسلمينلعاداتمستشرقيهم

الكتابةمرحلةأثناءوفي.التحريفمنهايؤتىأنيمكنالتيالضعفنقاط

بالآتي:تلخيصهايمكنالتيالصعوباتمنالعديدواجهتني

وبالأخمالمصادرالأخرىبالعلوممقارنةالأديانعلمفيالمصادرقلة-1

اليهودية.المصادرفيالمتحلأيوسفاللةنجيقصةعنتتحدثالتي

لنايسردكتبهممنكتابفكل،عالتوراتيةوتناقفالنصواضطراب-2

الباحث.علىكبيرإشكالهذاوفيالآخريناقفالنصنص
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الآتي:النحوعلىفكانالبحثفيمنهجيأما

الآتي،النحووعلىالموضوعاتعرضفيالمقارنالتحليليالمنهجاتبعت

ثيمالقدسم،العهدمنيشابهالذيالنصثم،الكريمالقرآنمنبنصآتيأن

مبينةبينهمااقارنثم،الكتابينلكلاالتفاسيرعلىاعتمادآالنصينكلاأحلل

والنصارىواليهودالمسلمينفيهيعلمبينهما،فيماوالاختلافالشبهأوجه

النمعلىالقرآنيالنصوغلبة،السابقةالكتبعلىالكريمالقرآذهيمنة

المصادرإلىالإشارةفيمنهجيأما.المقدسةلكتبهماليهودوتحريف،التوراتي

الكتابمعلوماتأماوالصفحةوالجزءوالمؤلفالمصدرإلىالإشارةفكانت

والمراجع.المصادرقائمةفيذكرتهامفصلنحوعلى

السابقة:الدراسات"

زاهية.دوالعبر،للمشاهدمقارنةدراسة،والتوراةالكريمالقرآنفييوسف-1

للقصةهذاكتابهافيالدجانيراغبزاهيةالدكتورةأفردت،الدجانيراغب

بينتثممشاهدشكلعلىالقرآنيةالقصةفيهاتناولت،فصولتسعةالقرآنية

فيكاملنحوعلىالتوراتيةالقصةذكرتثممشهد،كلفيوالعبرالدروس

بينتثمالتوراتيةبالقصةالتعريففيهماتناولتعشروالحاديالعاشرالفصل

ولابدفقط،مصرإلىالأخوةورحلاتالسجنفيوالاختلافالشبهأوجه

مشهدكلفيوالعبرالمشاهددراسةفيالدكتورةإبداعإلىهناالإشارةمن

القرآنيةللنصوصالمشابهةالمحرفةالتوراتيةالنصوصللقارئتبينلمأنهاإلا

النصوصفيوالعبرالمشاهدبدراسةاكتفائهاإلىذلكفييرجعالسببولعل

الدراسة.فيمنهجيعنتختلفبهذاوهيالقرآنية

لسورةتحليليةدراسة،المقدسوالكتابالكريمالقرآنبينالهملأيوسف-2

محمد.الدينجمالزهديإعدادجديدةرؤيةالصتلأيوسف
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سورةحولدارتأبحاثمنوردلماملخصإلاهوماالكتابهذا

ورقطبين(!شر)محمداسمهالكتابوأصلالمتنوعةوموضوعاتهاالممملايوسف

النبويةالهجرةمقدماتعنهناالكاتبتحدثالممخلأويوسفنوفلابن

التفردحيثمنالهجرةهذهبشائرأما،نوفلبنورقةمعكانتالتيالشريفة

هناعرضالكاتجماإنأي،يوسفسورةفيوردتفقد!للبيوالتمكين

ونبيهمالمسلميندعتالتيوالأسبابالشريفةالنبويةالهجرةمفصلوبشكل

محمدالرسوللاقاهالذيوالأذىأخرىأرضإلىأرضهمنالهجرةإلىالكريم

الشبهوجههذافيمبيمآيم!دبه،اللةإلىدعوتهفيوعمومتهوأهلهقومهمن!

إليه،الناسأقربأذىعنىوصبر؟وقومهأهلهمعغلمحمداللةنجيقصةبين

وقد،إليهالناسأقربأذىعلىالآخرهووصبرهال!متلأيوسفاللهنجيوقصة

لنايبينلمأنهإلابالمسبباتالأسبابوربطذلك،بيانفيالكاتبأبدع

فيوالسببالقرآنيةبالنصوصيقارنهاولمحرفتكيفالتوراتيةالنصوص

يوسفاللةونجي!محمداللةنجيقصةبينالشبهأوجهبذكراكتفىلأنهذلك

البحث.فيمنهجيعنجذريآاختلافآيختلفبهذاوهوالصتلأ

محمودبقلم،الحيدريكمالالسيدالعلامة،قرآنيةرؤيةالصديقيوسف-3

الجياشي.نعمة

،سليمانخليلالشيخ(يوسف)قصةالمفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقات-4

بينهماقارنثم،والتوراتيةالقرآنيةالنصوعنهذاكتابهفيالكاتج!عرض

أبدعوقدالكتابينلكلاالتفاسيرإلىالرجوعدونمباشروبشكل

إلاالكتابينبينوالاختلافالشبهأوجهبيانفيالرائعبأسلوبهالكاتب

كذلكووجدت،التوراتيةأوعالقرآنيةالنصوتحليلللقارئيبينلمأنه
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بهذاوهو،التوراتيةبعفالنصوصعرضفيكثيرآاختصرالكاتجكاأن

الدراسة.فيمنهجىعنيختلف

وثلاثةوتمهيدمقدمةعلىرسالتيقسصتأذالبحثطبيعةاقتضتوقد

وخاتمة.فصول

الصعوباتوأهم،للموضوعاختياريأسبابفيهافذكرت:المقدمةأما

السابقة.والدراساتالكتابةفيومنهجي،واجهتنيالتي

القدسم.والعهدالكريمالقرآنعنفيهفتكلصتالتمهيد:وأما

الكريمالقرآذبينالسلأيوسفالله)نجي:بعنوانالأولالفصلوجماء-1

في:تناولثمباحكا،أربعةفيوكانالقدسم(.والعهد

القدسم.والعهدالكريمالقرآنبينذكر؟ومواضعاسمة:الأولالمبحث

القديم.والعهدالكريمالقرآنبينالاتلأيوسفاللةنجينسب:والثاني

القدسم.والعهدوالكريمالقرآنبينالاتلأيوسفنبؤة:والثالث

القدسم.والعهدوالكريمالقرآنبينالمتحلأيوسفاللةنجيوفاة:والرابع

يوسفاللةنجيبهامرالتيوالشدائد)المحن:بعنواناقفيالفصلوجاء-2

القدهـيم(.والعهدالكريمالقرآنبينالصتلأ

مباحث:أربعةمنوتألف

الكريمالقرآنبينالسحلأيوسفرؤيابعنوانالأولالمبحثجاء

القديم.والعهد

.القدصموالعهدالكريمالقرآنبينالأخوةوكيدالمؤامرة:والثاني

.القدسموالعهدالكريمالقرآنبينالنساء،وكيدالمراودة:والثالث
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بينالحقاللهدينإلىالسنلأيوسفدعوةفيوأثرةالسجن:والرابع

القدسم.والعهدالكريمالقرآن

رئاسةفيالممصلأ)يوسفبعنوانالرسالةمنوالأخيراقلثالفصلجاءثم-3

مباحما:أربعةفيوكاذ(والسلطانالحكم

.مب!دقلاوالعهدالكريمالقرآنبينالأمينالمكين:الأولالمبحث

.مب!دقلاوالعهدالكريمالقرآنبينمصرفيالهملأيوسفإخوة:والثاني

الكريمالقرآنبينوبنيامينالسنلأيوسفالأخوينلقاء:والثالث

.م!قلاوالعهد

.مي!دقلاوالعهدالكريمالقرآنبينمصرفيالهملأيعقوباللهنجي:والرابع

والمراجعبالمصادروقائمةالبحثإليهاتوصلالتيالنتائجوأهمتمةن!او

البحث.اعتمدهاالتي

العالمينرلمحثدئهالحمذأندعواناوآخر

!ة
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الكريم:القرآنأولأ:"

جمعه،علئتا!إن:تعالىقولهومنه،(1)للقراءةمرادفمصدرهولغة:

وسمى،الجمع.ممعئأنه،معناهفيوقيل.(2)(."قاقزقآتغقر(تة"اذ!ق!وهتاؤقز

لختنا!إن:تعالىقالهذاوفيبعفيى،إلىبعضهافيضمالسوريجمعلأنهقرآنآ؟

وقراءتة)3(.جمعةأي(ـه"هتاقؤفآتغقرأتهاذ!ق!"هتاؤقزوجمعه

المكتوبرش!محمدنبيناعلىالصرلالمعجز،!بةاللةكلامهواصطلاحتما:

سورةأولمنبتلاوتهالمتعبدوأسلوبآ،ومعتئلفطآبالتواتر،والمنقول،بالمصاحف

،سورةعشرةوأربعمئةإلىالكريمالقرآنويقسم.(4)الناسسورةآخرإلىالفاتحة

أبرزإن.(5)بالمدينةنزلتسورةوعضرونوتسع.ممكة،نزلتسورةوثمانونخمس

فينزلتالتيالسورأما،والعقيدةالتوحيدمكةفيالكريمالقرآنعليهركزما

الكريمالقرآنوكان.(6)الدنيويةوالأحكامالتشريعاتعلىركزتفقدالمدينة

لسانوينظر:)قرأ(،مادة،394/1،القاموسجواهرمنالعروستاجينظر:(1)

.41136)قرأ(،مادة،1/281،منظورابن،العرب

.17:آية،القيامةسورة(2)

،الصحاحمختاروينظر:)ترأ(،مادة،12811منظور،ابن،العربلسانينظر:(3)

)ترأ(.مادة،065،الرازي

.21،الصالحصبحى،القرآنعلومفيمباحثوينظر:(4)

.29111،الزركشى،القرآنعلومفيالبرهانينظر:(5)

.171-16/11،الزرقانيالعظيمعبدمحمد،القرآنعلومفيالعرفانمناهلينظر:(6)
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فمنهمعندهمن(عليهمالله)رضوانالصحابةويتلقاةرس!محمدالرسولعلىيترل

ونحنالإشارةمنلناولابد،(1)!تومحمدالبيبأمريكتبةمنومنهم،يحفظهمن

:(2)معنيانلهالكريمالقرآنفجمع،الكريمالقرآنجمعإلىالصددبهذا

البيعلىنزلالكريمالقرآنأنولاسيماالصدور،فيحفظة:ام!دحأ

أولهمهفكان،الأميينفيمبعوثأميوهو(وسلموآلهعليهالله)صلىمحمد

عليهكانماوهذا،الشريفقلبهفيالكريمالقرآنجمعإلىمنصرفالأمر،

تكنلمالكتابةأدواتأنذلكإلىإضافةجميعآ(عنهمالله)رضيالصحابة

العهد.ذلكفيلديهمميسورة

كامل.وبشكلأوراقفيوتسجيلة)كتابتة:ام!خياث

ىس!اللهرسولأوتيةفقدبعد،فيماللناسواستظهارهالصدورفيجمعهفأما

كان(والسلامالصلاة)عليهأنهكماالجماعوسيدالحفاظأولىس!فكان

واستظهار؟()3(.وتدارسهالقرآنحفظفيالمسلمينيرغب

،!محمداللةنجيزمنفيجمعةتمفقد،وتسجيلهكتابته.ممعئجمعه،،أما

.(4)"الشيخينعهدفيتمقدجمعهأنالقرآنعلومأبحاثفيالسائدالرأيولكن

والتيالمتهملأالمسيحقبلكتبتالتيالأسفارجميع،،وهو:القديمالعهد

وأطلق،إسرائيلبنيوأنبياءالهملأ،موسىاللةنجيبهاجاءالتيالأسفارتضم

الإشارةمنولابد،الجديد(")"()العهدعنبهذاليتميزالقدسم()العهدعليه

.13811،القرآنعلومفيالعرفانمناهل(1)

.138،الزرقانيالعطمعبدمحمد،العرفانمناهلوينظر:(2)

.381،السابقالمصدر(3)

.151،نفسهالمصدر(4)

.111البار،عليمحمدالقدسم،والعهدالتوراةلدراسةالمدخل(5)
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والقصم،،والأمثالوالنثر،الشعرمنيتأف!القدسمالعهدأنإلىهنا،

لأسفارالعلميةالتسميةهوأيضآ،فيهوقيل.(1)والتشريعوالفلسفةوالأساطير

علىالتوراةاسميطلقوقد،مي!دقلاالعهدمنجزءإلاالتوراةومااليهود،

وثانيهما،الكلعلىالجزءإطلاقبابمنأولهمالسببينوذلكالقد!بمالعهد

الضتلأ)2(.موسىوهوإسرائيلبنيزعماءأهمإلىالتوراةنسبة

إلاشكأدنىفىونوالنصارىاليهودلدىمقدسكتابالقد!يموالعهد

بهاإليناوصلالتيصورتهفيالقدهـيمو،،العهدعليها)3(،متفقغيرأسفارهأن

.(4)"الحكمةوكتبالأنبياء،وأسفار،التوراة:وهيأقسامثلاثةيضم

أهمها)5(:منعدةأسفارعلىاحتوتوقد:اقوراة!أولأ:

عنيحدثناالذيالقدصم،العهدمنالتوراةأسفارأولوهو:التكوينسفر-1

)عليهماوحواءآدماللةنجيقصةوفيه،العالمخلقفيالأولىالأصول

ولاسيماالصتلأنوحبنسامونسل،والطوفاننوحاللهنجيوقصة،(السلام

إشارةوفيه(السلام)عليهمويوسف،ويعقوب،وإسحاق،إبراهيماللهنجي

سفرمننصوهذاإصحاحآ(،)خمسونوفيههاجروأمهالمتحلأإسماعيلإلى

خربةالأرضوكانت،والأرضالسماواتاللةخلقالبدء،،في:التكوين

.(6)"الحياةوجهعلىيرفاللةوروحظلمةالغمروجهوعلىوخالية

.13راشد،فرجسيد،العليمعبدكمالمصطفىالقدسم،لمالعافياليهوديةينظر:(1)

.238شبي،أحمد،اليهودية:ينظر(2)

.238،نفسهالمصدر:ينظر(3)

.13راشد،نرجوسيد،العليمعبدكمالمصطفىالقدصم،لمالعافياليهودية(4)

مطر،إبراهيمالكسندر،جون،الملكعبدبطرس،المقدسالكتابقاموسينظر:(5)

.!ثل!ثل".!ا،66!!6ء.حء،+،الإسلاميةالمهتدينمكتبة

.2-1/1:إصحاح،التكوينسفر،القديمالعهد(6)
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خروجهوقصةالسهملأموسىشخصيةعليهتسيطرسفروهو:الخروجسفر-2

القرآنفيذكرتوقدعامآ،أربعيناستغرقتالتيالتيهورحلةمصرمن

بالعباداتالمتعلقةاليهوديةالشريعةأحكاممنطائفةعلىويشتمل،الكريم

الوصايافيهاالتيالضتلاموسىعلىالألواحوإنزال،والعقوباتوالمعاملات

أسماء،،وهذه:الخروجسفرمننصوهذاإصحاحآ)أربعون(وفيهالعشر

وبنيه،إنسانكلجاءيعقوبمعمصر،إلىجاءواالذينإسرائيلبني

ونفتاليودان،وبنيامينوزبولونويساكرويهوذ،ولاويوثهعونراوبين

سبعينيعقوبصلبمنالخارجينالنفوسجميعوكانتوأشير،وجاد

.(1)"رححمفيكانيوسفولكننفسآ

منهايتعلقوماالعباداتشؤونيذكرالذيالسفروهو:اللاويينسفر-3

يعقوباللةنجيأبناءأحدلاوينسلمنهمواللاويين،والقرابينبالأضحية

السفرهذاإليهمنسبوقدالستلاوهارونألت!ملاموسىنسلهمومنالستلا

الرب!،ودعا:اللاويينسفرمننصوهذاإصحاحآ(وعشرون)سبعةوفيه

إنسانقربإذا،إسرائيللبنيقلقائلأ:الاجتماعخيمةمنوكلمةموسى

ترابينكم")2(.تقربونوالغنمالبقرفمنالبهائممنللربتربانآمنكم

إسرائيلبىقبائلإحصائياتيذكرالذيالسفروهوالعدد:سفر-4

والعبادات،المعاملاتمنبطائفةتتعلقأحكامآويضموأموالهموجيوشهم

،،وقالالعدد:سفرمننصهووهذاإصحاحآ(.وثلاثون)ستةوفيه

منالثانيالشهرأولفيالاجتماعخيمةفيسيناءبريةفيلموسىالرب

.-ه1:الأولإصحاح،الخروجسفرالقدسم،العهد(1)

.2-1:الأولإصحاح،لاويسفرالقدسم،العهد(2)
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.(1)"رصمأرضمنلخروجهمالثانيةالسنة

الخاصةاليهوديةالشريعةآأحكاعلىيتكلمالذيالسفروهو:التثنيةسفر-5

والعبادات،والعقوبات،والمعاملاتوالاقتصاد،،والسياسة،بالحروب

الصتلاموسىتلقاهاالتيالتعاليمذكرئعيدلأنهبالتثنيةئهيوقدوسواها،

والفرائفالتيالوصاياأهمذكروفيهأتباغه،بتبليغهاوأمرربه،من

التثنيةسفرنصهووهذاإصحاحآ(:وثلاتون)أربعةوفيهبها.اللهأوصى

كلمالضهر،منالأولمنعشرالحاديالشهرمنالأربعينالسنة،،ففي

.(2)"إليهمالربأوصاهماكلحسبإسرائيلبنيموسى

يتحدثالذي(مب!دقلاالعهدمنالثانيالقسم)وهوالأنبياء:أسفار!ثانيآ"

بقيادة)فلسطين(دخولهمحئالصتل!موسىاللهنجيوفاةبعدالعبريينتاريخعن

أسفار:أيالأسفارهذهوتنقسمالميعاد()أرضعليهاأطلقواالتي،نونبنيوشع

،القضاة،يوشعسفروفيهالأؤلأ،الأنبياءهما،أساسيينجزأينإلىالأنبياء

سفرآعضرخمسةوفيه،المتأخرينوالأنبياء.(3)الثانيوصموئيلالأولصموئيل

وعبوديا،وعاموس،ويوئيل،وهوشع،،وحزقيالوأرميا،أشعياء،،وهي

.(4)وملافي،وزكريا،وحجيوصفنيا،،حبقون،وناحوم،وميخا،ويونس

المختارالشعبأنهمعلىالعبرانيينتاريخالأولىالأنبياءأسفار،،وتوضح

بينماوسقوطهما،وإسرائيليهوذامملكتيتاريخوتشملالدينيةالنظروجهةمن

.\:الأولإصحاحالعدد،سفر،م!قلاالعهد(1)

.3:الأولإصحاح،التثنيةسفر،مي!دقلاالعهد(2)

.41صراشد،فرجسيد،العليمعبدكمالمصطفىالقدسم،لمالعافياليهوديةينظر:(3)

.238شبي،أحمد،اليهودية:ينظر(4)
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.(1)((آيتاذتفسيرآالعبريالتاريخفسرتبأنهاامتازتالمتأخرينالأنبياءأسفار

أسفارفهي،والثانيالأولالملوكوسفريوالثانيالأولصموئيلسفريأما

شاؤولأيامإسرائيلبنيمملكةعنفيهتتحدثتاريخيآسردآالأحداثتسرد

يهوذا،مملكةتاريخذلكبعدلناتسردثمالسلاآ(،)عليهماوسليمانوداود

قبل587عاميهوذاومملكةالميلاد،قبل722آعاإسرائيلبنيمملكةوسقوط

سفرأماتاريخيآ،سردآالعهدلنايسردهالذيالعبرانيينتاريخينتهيالميلاد،

.(2)البابليالشيمنالعودةعنالمعلوماتأهميسردانفهماونحميا()عزرا

كتبوهىالقدصم،العهدمنالثالثالقسموهو:الحكمةكتب!ثافتما:

،(3)الشعريالطابعدائمآعليهاويغلب،شعبيةمأتوراتإلىمعظمهاتعود

،وأيوب،سليمانوأمثالداود،مزامير،كبيرةسبعةالكتبهذهوعدد

وخمسة،الثانيالأياموأخبارالأولالأياموأخبارونحمياوعزرا،،دانيال

إذاأسثير)4(.وسفر،والمراثيالجامعةسفرالإنشاد،نشيدروث،،صغيرة

الكنيسةنسخةبحسبسفرآ(وأربعون)ستةالقد!يمالعهدأسفارعدديكون

أما،البروتستانتيةالكنيسةنسخةحسبسفرآ(وثلاثون)وتسعة،الكاثوليكية

يهوديحتما،طوبيا،هي:،الكاثوليكيةالكنيسةنسخةحسبالزائدةالأسفار

.(5)الثانيوالمكابين،الأولالمكابين،باروخ،سيراخبنيسوع،الحكمة

.15صراشد،نرجسيد،العليمعبدكمالمصطفى،مي!دقلالمالعافياليهودية(1)

.51،نفسهالمصدرينظر:(2)

.51،نفسهالمصدر(3)

.74الحميد،عبدعرفان،اليهوديةفيالحديثةوالحركاتتاريخيعرضاليهوديةينظر:(4)

.392،شبيأحمد،اليهودية:ينظر(5)
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-ثفر-

القديم.والعهدالكريمالقرآنبينذكرهومواضعاسمة:الأولالمبحث

الكريم.القرآنفىذكرهومواضعاسمة:الأولالمطلب

القديم.العهدفيذكرهومواضعاسمة:الثانىالمطلب

المقارنة.:الثالثالمطلب

الدديم.والد!دالكرلمالقرآنن!بالهحلأيوسفاللهنبىنسبالثلأس:المبحث

الكريم.القرآنفيالتلأيوسفاللهنبىنسب:الأولالمطلب

القديم.العهدفيالشيلأيوسفاللهنبىنسبالئاني:المطلب

المقارنة.:الثالثالمطلب

القديم.والعهدالكريمالقرآنبينالصيلأيوسفنبؤة:الثالثالمبحث

الكرلم.القرآنفيالكريمالدرآنفياليلأيوسفنبؤة:الأولالمطلب

القديم.العهدفيال!نلأيوسفنبؤة:الثانيالمطلب

المقارنة.:الثالثالمطلب

القديم.والعهدالكريمالقرآنبينالسنلأيوسفاللهنبىوفاة:الرابعالمبحث

الكريم.القرآنفي:الأولالمطلب

القديم.العهدفي:الثانىالمطلب

المقارنة.:الثالثالمطلب
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في!أصتع!إفى

الفديموالعهدالكريمالفرآنبينالتهملأيوسف

لى4الأالهبحث

القديموالعهدالكريمالقرآنبينذكرهومواضعاسمة

طك!ويصط!رأفي!فئكر!ع!!ومو!!مة؟أ!لاوي!أعطالاله

التنوينمنممنوع:أيالصرفمنممنوعهولذلكأعجي؟اسم:يوسئف

الفعكووزذوالعجمةللتعريفالصرفمنومنع،(يوسف)فيمثلأ:نقولفلا

ستيوسفوفي)يفعل()1(العربكلامفيوليسيفعلزنةعلىوزنةجاءفقد

الهمزمعوكسرهاوكسرها،وفتحهاالهمز،معالسينضم،أوجهستةأولمغات

،،وضم(2)زمهبلاالسينضمالكريمالقرآنبهجاءالذيوالفصيح،وبتركه

الأسفمنمشتقالاسمأنفيظنالقارئعلىالأمريختلطلاحئأجملالسين

.(3)"السينبكسرنطقتلوالحالهوكماوالمؤاسفة

الأسف:فقاليوسففيزمانهفيحكيمآوكانالأقطعالحسنأبوسئلوقد

وهذا.(4)يوسفئهيفلهذايوسففيمجتمعةفهيالعبدوالأسيفالحزناللغةفي

.37711القيسى،محمدأبو،القرآنإعرابمشكلينظر:(1)

،القرآنوإعراب،272؟12،العكبريالبقاءأبو،القرآنإعرابفيالتبيانينظر:(2)

.72911،النوويالدينمحي،واللغاتالأحماءوتهذيب،116،سيدهلابن

الأنبياءقصصعننقلأ،8/1،3سعد،أبورؤوف،الكريمالقرآنإعجازمن(3)

.33813،البدراويرشدي،والتاريخ

،القرآنلأحكاموالجامع،21214،البغوي،القرآنتفسيرفيالتتريللممعا(4)

.121-19021القرطي،

21

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عربيأنهإلىذهبمنبطلانعلىدليلالصرفمنمنعةلأذ،باطلالقول

المفسرينمنولعددله،اشتقاقلاأنهفيهوالصوابالأسفمنمشتق

الضتلايوسفاسموردفقد،ذكرهمواضعأما.(1)اشتقاقهفيتخبطوغيرهم

عنالحديثفيالأنعامسورةفيآيةآية،وعشرينستفيالكريمالقرآذفي

!لأويغقوبطلمشحق5ثا!ووهتنا:تعالىلقولهالستلأإبراهيماللهنجي

ويوسمفوآيؤلبوسلصمىداوبىذزئتهؤمنقتليمنهذمجاؤدؤحاهدشأ

)المؤمن(،غانرسورةفيوآية(2)(آلمحييييينتجزىكدلكوهرولنوكولمى

غخاسصكنيزئئمهمابآفتحثقتلمنلوشفمت!ءآخ!وثقذ:تعالىلقوله

أما.(3)(رسمولأءلعدمنماأطهريضعثلنفقتقهل!إذاحتئط!وبم!اخ

كاملةسورةفهي،يوسفسورةفيكلهاجاءتفقدالباقيةوالعشرينالأربع

بالصذيقية!بهاللةوصفهولقد،(4الننحلاإيوسفاللهنجيعنإلانتحدثلا

أماالصذيق()يوسفحميولهذا.(")!شاللةبعهدالوفاءفيالصدققويأي:

س!مانتقرتشئتعآقتغافىآلضحديقآتهايوشف!:تعالىقولهذلكعلىالدليل

هنا،الإشارةمنولابد،النبوةسلالةمننجيفهو(6)(عصافسئئغيآ!لهن

.91172،النووي،واللغاتالأسماءوتهذيب،6/1،سيدهلابن،القرآنإعرابينظر:(1)

.48:يةآ،الأنعام(2)

.34آية:غانر،(3)

والتاريخ،الأنبياءوقصص،174النجار،الوهابعبدقصمالأنبياء،ينظر:(4)

.434/3،البدراويرشدي

.228411عاشور،ابنوالتنوير،التحرير:ينظر(5)

.46:آية،يوسفسورة(6)
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وأيدهإليهميناللهأرسلهإسرائيلبنيأنبياءأشهرمنالسصلأيوسفاللهنجيأن

يحنلوشفمت!ءآخ!وئقذ:تعالىقولهذلكعلىوالدليلالظاهرةبالمعجزات

أدلهكلشغثلقققترهل!إذاحتئبهعط!مخذشتزمخخانيزلئمقابآفتتضقتل

منوهيالكريمالقرآذفيبسورة!بهاللهخصةوقدرسمولا()1(،ءئغلامنما

معمحنتهمنالكريمالبيهذاحياةعنإلاالسورةهذهتتحدثلاالسور،طوال

عليها)2(.عزيزآأصبحأنبعدمصر،أرضفيتمكينهحئإخوته

ص!ه!عه!!!و!ف!!وموهله!أ4!ث!فط!ملا

السينبكسرالتوراةفياسمهجاء.(3)(ديزي)معناة،عبرياسم،يوسف

منمشتقإنه:وقيل،والحزنوالمؤاسفةالأسفمنمشتقإنهعلىيدلوهذا

ضيفأوئضيفبهذايوسففيكون)يضيف(.ممعئالعبري)ياساب(فعل

يوسففيكون)خاغى(أو)يخاف(.ممعئعبريجذرمنمشتقهوأواللة،

.(فس)يوه-:الشريفاسمةتقسيمفيوقيل.(4)اللهخائفالمعئبهذا

عندالتوراةفيظنجهاللهأحماءمناسمفهويهوهأمايزيد،يهوهومعئ

إلىعندهمنخيركليزيد!بهالفةإنأي:يزيد(،)اللهمعناهفيكوناليهود

)راحيل(،وزوجتهالمتحلأيعقوباللهنجيهووإسرائيل،إسرائيلبنيوسف

43:آقيغافر،سورة(1)

.261،262،الصابونيعلىمحمدوالأنبياء،النبوةينظر:(2)

إبراهيموالأستاذالكسندر،جونود.،الملكعبدبطرس،المقدسالكتابقاموس(3)

."!لش.*ة!!اك!.حه*المهندسينمكتبة،مطر

رشدي،والتاريخالأنبياءقصصعننقلأ،5111،المقدسالكتابقاموس(4)

.3/434،البدراوي
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نصيباسمهمنمسمىولكل،بالكريم!هملدالمصطفىأسماهالذيالبيوهو

رآهعندماالكريمنبيناعنهقالحئالسنلايوسفالفهنجيجمالاللهزادفلقد

.(؟)الجمالشطروأمةهواعطيأنهوالمعراجالإسراءليلةفي

عشرأربعةفيالتوراةفيذكرفقدالقدسمالعهدفيذكرهمواضعأما

الإصحاحإلىوالثلاثينالسابعالإصحاحبينالتكوينسفرمنإصحاحآ

.(3)الأرضفيتمكينهإلىإخوتهمعمحنتهمنحياتهعنمفصلأذكرآالخمسين

كانإذإسرائيلبنيتاريخفيالمهمةالشخصياتمنيوسفويعد

تفسيرفيلهالقهأعطاهاالتيالمقدرةوعلىالألوانذيبردائهلديهممعروفآ

اليهودونشأةالعظامالبطاركةعصربينوصلحلقةإلاحياتةوماالأحلام

مصرفييعيشواأنوبنيهإسرائيلأمامالطريقفتحبهذافهووأمةكشعب

.(3)رصموعنكنعانعنمنفصلأجسدآليكونوا

فقط.موضوعينذكرعلىفسأقتصرالتوراةفياسمةذكرلكثرةونظرآ

نصة:ماوالثلاثينالسابعالإصحاحفيالتكوينسفرفيجاء!أولأ:

،يعقوبمواليدهذه،كنعانأرضفيأبيهغربةأرضفييعقوب،،وسكن

غلاموهوالغنمأخوتهمعيرعىكانسنةعشرةسبعابنكانإذيوسف

التوراةمنالقد!يمالعهدفيالقصةتبدأ.(4)"أبيهامرأتيزلفةوبنيبلهةبنيعند

ونصرةالتنصيرلصدالاسلاملماذاموقع،الشاملةالمكتبةالأنبياء،أسماءمعاني(1)

*ءح.*لاأكاة.7777!لأ.،411التوحيد:

.ه.-37:إصحاح،التكوينسفرالقدسم،العهد،المقدسالكتاب(2)

الأب،37:إصحاح،التكوينسفر،القديمالعهدالتفسير،موسوعةينظر:(3)

6!3!.دث!دل!دث!//:4،،9.ح4دا3ح!ولءح.4،الكنيسةشبكة،فكريأنطونيوس

.2-1137:إصحاح،التكوينسفر،القد!بمالعهد(4)
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المتصلأ،يوسفإخوةأي:يعقوبأولادبذكرالمتصل!يوسفاللهنجيقصةأي:

الغنميرعىكاذحيثسنةعشرسبعةابنوهوالسلأيوسفاللهنجيذكرثم

لأذأيضآ،أبيهزوجةوهيزلفةوبنيأبيهزوجةوهيبلهةبنيعندإخوتهمع

وزلفىلياجاريةبلهةوجارتيهما،وراحيلليامنبكلتزوجيعقوباللهنجي

.(؟)آدلوعضراثنيمنهماأنجبوقدراحيلجارية

ابنلأنه؟بنيهسائرمنأكثريوسففأحبإسرائيل،،أما!ثايختما:

أحبفقد)يعقوب(أي:إسرائيلأما.(2)"موشىقميصآلهفصنعشيخوخه

فيوهولهولدلأنهذلك،فييرجعالسببولعلبنيهسائرمنأكثريوسف

نسائهأحصابنكانأنهعلىفضلآ،شيخوخةت31كاذأيالشيخوخةسن

نإوهذاملونآقميصآأيموشئىقميصآلهصنعالسببينفلهذين)راحيل(إليه

.(3)يوسفلابنهإسرائيلحبعلىيدلفهويدل

!ر/!ثأاالياي!4أ!ال!

الآتي:تبينالمطلبينكلافيالبحثعند

مواضعإلىالشريفاسمهحيثمنواضحواختلافكبيرفرقهنالك-1

السينبضمالشريفاحمةالكريمالقرآنذكرفقد،الكتابينكلافيذكره

اختلافهذاوفيالسينبكسريذكرهالتوراتيالنصإنبيدهمز،بلا

كبير.وفرقواضح

آية(وعشرين)ستفيالمتخلآيوسفاللهنجياسمالكريمالقرآنيذكر-2

.2-1371:إصحاح،التكوينسفر،القدهـيمالعهد:ينظر(1)

.ه-4137:إصحاح،التكوينسفر،القدسمالعهد(2)

نفسه.المصدر(3)
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فيذكرتفقدالباقيةوالعشرينالأربعأماوغانر،الأنعامسورةفيآيتين

على،الكريمالبيهذاحياةعنإلاتتحدثلاسورةفهىيوسفسورة

منإصحاحآعشرأربعةفييذكرهفقدالتوراةمنالقد!بمالعهدخلاف

الخمسينالإصحاحإلىوالثلاثينالسابعالإصحاحمنالتكوينسفر

أضعافتبلغالقدسمالعهدفيال!تسلأيوسفاللهنجيقصةتكونوبهذا

سمةإلىواضحوبشكليدلفهويدلإنوهذا،الكريمالقرآذذكرهما

ولاسيماالكتبسائرعلىالكريمالقرآنبهايتميزالتيوالبلاغةالإيجاز

.مي!دقلاالعهد

ه!
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الفان!فىالهبحث

الفديموالعهدالكريمالفرآنبينالصيلأيوسفاللةنبىنسب

أصلرو!ال!يرأد!!الصيلأيو!!ثال!!ي؟الألهلى!إ

اللهنجيبنإسحاقاللهنجيبنيعقوباللهنجيبنيوسفاللهنجيهو

إلىيمتدالكريمالنسببهذاوهو(أجمعينعليهموسلامهالله)صلواتإبراهيم

وقد،(1)النبوةسلالةمنكريمنجيفهو،الكرامالرسلمنالمباركةالصفوة

مسلمكلعلىيجبالذيالكراموالأنبياءالرسلمجموعةفييم!اللهذكره

والصبروالتراهةوالعفةبالصدق!يئاللةوصفهوقدوتفصيلأجملةبهمالإيمان

آل!ئ!ؤعتهلنضرف!!ذلهى:تعالىبقولهعليهوأثئ،(2)والاستقامة

الشريفنسبهعلىالأول!دليلناأما(3)(آلمخلصجيئنا2ا!عمقإئثووآتفضثآج

ويعفمكزئبثتخميكيمذلك!:تعالىلقولهالكريمالقرآنفيجاءكمافهو

قثلمنآتوتكغلىآئخهاتغقوبكخآاليةؤغكغقثيغمتهفىؤيحضب!يلاخادآتأويليمن

وواضحصريحالقرآنيالنصفهذا،(4)(ؤمكخمجبيصرثكإنوإمخقإتزهيم

،يعقوباللة)نجيوهم:الصتلأيعقوبلآلالصتلأيوسفاللهنجيبنسبوقاطع

فهو(أجمعينعليهموسلامهالله)صلواتإبراهيماللةوخليلإسحاقاللةونجي

تأويلعنالبيانوجامع،1/002،الطبري،والملوكوالرسلالأممتاريخينظر:(1)

.369/4كثير،ابن،العظيموالقرآن،541155،الطبري،القرآنآي

.261،الصابونيعلىمحمدوالأنبياء،النبوةينظر:(2)

.29:آية،يوسفسورة(3)

.6:آية،يوسفسورة(4)
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يستعمللاوآنه،أهلةالإنسانوآل،الرسالةحملفيووريثهمالصبيابنهم

.(1)ترابةلهفيمنإلا

عندأيضآالكريمالقرآذمنفهوالشرعررنسبهعلىالثانيدليلناأما

مقة!وآتبغت:تعالىلقولهلهمناصحآالسجنفيلصاحبيهالضتلأحديثه

مندلثلثئئيمنبالتؤتشركأنننآماكاتويغقوبوإشحقإئرهيصةابآءى

الآيةفهذه.(2)(يشكرونلاآلضاييىآ!تزولبهنآلتايمىؤغلىعلتناآدتوفضحلى

إبراهيموهمالكراملآبائهالكريمالبيهذانسبعلىقاطعدليلالمباركة

فهوب)آبائي(الصتلأتعبيرهأما.(والسلامالصلاة)عليهمويعقوبوإسحاق

مندليلناكانماهذاالطاهر)3(.النبوةبيتمنوأنهأب،الجدأنمفيد

محمداللهنجيقولفهو،الشريفةالنبويةالسنةمندليلناأماالكريمالقرآن

فقالوا،أتقاهم:فقالالناسأكرمعنسئلحينما(وسلموآلهعليهاللة)صلى

يعقوببنيوسف،الكريمبنالكريمبن)الكريم:فقالنسألكهذاعنليس

هوالضتلأيوسفاللهنجيأنهناالإشارةمنولابد(4)(إبراهيمبنإسحاقبن

فدانفيؤيدواالذينذكرآعشرالاثنيالسهملأيعقوبأولادمنعشرالحادي

إلاابنتيهتزؤجمقابلالابان(خالهغنمرعايةأثناءالعراقفيبابلبأرضآرام

إليها)5(.الصتلأيعقوباللهنجيرحيلبعدكنعانأرضفيولدفقد)بنيامين(

،الزمخشري،التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتتريلحقائقعنالكشافينظر:(1)

.37114كثير،ابن،العظيموالقرآن،01242

.38:آية،يوسفسورة(2)

وتفسير،242112الآلوسى،،المثانيوالسبعالقرآنتفسيرفيالمعانيروحينظر:(3)

.252112الرضا،علىبنرشيدبنمحمدالمنار،

.2032،237/31برقم،البخاري،الصحيحالجامع(4)

.174النجار،الوهابعبدالأنبياء،قصصينظر:(5)
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ط!يصهـا!ال!لايو!!طهئاليئم!يلاثفالمجعالمطال!
)هؤلاء:فيهنميقولالأولالأيامأخبارسفرمنالقدسمالعهدفيجاء

يوسف،،دان،زبلوتيساكر،يهوذا،،لاويثهعوذ،،رأوبين:إسرائيلبنو

لأبيهالسلايوسفأنعلىالنميدلفهذا.(1)(واشيرجاد،،نفتالي،بنيامين

منيعقوببكرهوويوسفالصتلأ)2(،)يعقوب(اللهنجيوهوإسرائيل

فييوسفولدعشر،الاثنيإخوتهبينمنعشروالحادي)راحيل(زوجته

سوفاللةأنلاعتقادهاالاسمبهذاأمهأي:)راحيل(أسمتهوقد،آرامفدان

البطاركةعائلةإلىينسبئوسفأنذكرهناالجيدومن.(3)رخآابنآيرزقها

بالآباء،تسمىماأو(يعقوب،إسحاق)إبراهيم،منكلأتضمالتيالعظماء

.(4)العرقيةالرابطةإلىإشارة

أداليارث!طفا!؟إ،ال!الاله

القدمالعهدوفي(الكريم)القرآن!ناللهكتابفيبحثيعندأجدلم-

أنهعلىينصانالكتابينفكلاالمتيطيوسفاللهنجينسبفياختلافآتوراتهمن

،والأسلوبالتعبيرفيبئنوالاختلافواضحالفرقأنغيرالضتلأيعقوبلأبيه

إلىبللاالصنلأيعقوبأبيهإلىنسبتهفيدقيقآكانالقرآنيالنصلأنوذلك

ومتسلسلرائعبأسلوبذلكإلىالكريمالقرآنأشاروقدالصتلأ،يعقوبآل

.2-2/1:إصحاح،الأولالأيامأخبارسفر،القديمالعهد(1)

نفسه.المصدر(2)

الاسلامية،المهتدينمكتبةالباء،حرف،المقدسالكتابقاموسينظر:(3)

كلآ".*ا-*6لةمكاة!4.حه*.

،37:إصحاح،التكوينسفر،القديمالعهدتفسيرالتفسير،موسوعةينظر:(4)

4حلأ!3!.لال!"//:"،م4ول3حيءح.4،الكنيسةشبكة،فكريأنطونيوس

ح."كا!!هما!.""5يآباء(.الفظةالمهتدينمكتبة،المقدسالكتابوقاموس
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يعقوببنيابنال!تحلايوسفاللهنجيأذيفهمأنقارئأيعلىئسقلحئ

والأنبياءالرسلمنالمنقطعةالصفوةإلىيرجعهذاالكريمنسبهفيوهوالستلأ

أما،الكريمالقرآنخبرفيكانماهذا.(عليهموسلامهالله)صلواتالكرام

منولابدال!متلأ،يعقوباللهنجيإلىكذلكينسبهفهوالقديمالعهدخبر

ماخلافعلىذلكفيالكريمالقرآنأسلوبوجمالروعةإلىهناالإشارة

كبير.وفرقواضحاختلافهذاففىالقديمالعهدفيالأسلوببهجاء
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الفالثالهبحث

القديموالعهدالكريمالقرآنبينال!تحلأيوسفنبوة

م!وي!وأث!!عالضيلأيو!ثه!؟الأولالم!الال!

وجليواضحوبشكلالصتلأيوسفاللهنجيبنبوةالكريمالقرآنصرحلقد

عنإلاتتحدثلاكاملةسورة!ولاللةأفردفقدكثيرةآياتذلكعلىوالدليل

،الأرضفيتمكينهإلىالممتلأرؤياهمننبوتهوثهائلالكريمالبيهذاقصة

،

واضحةوحجة،إسرائيلبنيإلىارسلنجينبوةإتباتإلاالسورةهذهوما

بعفررأذكروسوف،(وسلموآلهعليهالله)صلىالمصطفىنبوةعلىبئنه

تعالى:قولهمنهاوواضحصريحوبشكلنبوتهإلىأشارتالىالآيات

ؤغلئعلئثيغخهوؤيحضيمثى2لاخاآتأويليمنويغقمكزثكمخنيكؤكذلك!-1

.(1)(خكؤلجضرئكإنإصىوإتزهيمقتلمنآتويكعلىآتتهاتقفوبكخآالية

واختياراصطفاءهوفيه:وقالواالاجتباءمعئفيالمفسرونأجمعفقد

نأهوعبادهمنعبدآالله)فاجتباء،(2)هب!اللهخلقبينمنللنبوة

السبلفيالتفرقمنويحفظةخملةفيجمعالعنايةمن.ممزيدبرحمتهيقصده

يتولىأنوهوالمستقيمصراطهويركبةللإنسانالمفرقةالشيطانيةالمتفرقة

)يعلمكثم.(3)(نصيبفيهتعالىاللهلغيريكونفلابنفسهويخصهأمره

الرؤياتعبيرأيالمنامبتعبيرعليكيخ!اللةيمن:أي(الأحاديثتأويلمن

.6:آية،يوسفسورة(1)

.37114كثير،ابن،العظيمالقرآنوتفسير،501159،الطبريينظر:(2)

.11118،الطباطبائي،الميزان(3)
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أحسنكمابالنبوةعليكويحسن،إليكوالإيحاءبإرسالك،النعمةهذهويتم

.(1)(والسلامالصلاة)عليهماوإبراهيمإسحاققبكمنأبويكعلىبها

،(2)(آقخمينيننخزىكذلكوعقاحكغاءاتتتنماؤآلثمذةتخؤتغا!:تعالىقوله-2

وقوتهشبايهمنتهىفيأي:أشد؟،فيالهمتهملأيوسفأصبحأذبعدأي:

فيكاذوقيل،عمرهمنوالثلاتينالثلاثفيإنهالأشدفيوقيل،وشدته

سنة،الثلاثينإلىعضرةالثمانيبينماالأشدوقيلالعشرينفيوقيل،الثلاثين

:أيوالعلم،النبوة:أيالحكمآتيناةاكتملأنبعدأي)الحلم(.إنهفيهوقيل

علىالصابرينأوالمؤمنينأي:(المحسنيننجزي)كذلك،الدينفيالفقه

الدهر)3(.نوائبعلىالستلأيوسفاللةنجيصبركماالنوا!

دعاحينماوذلكنبؤتهواضحوبشكلالسنلايوسفاللةنجيأظهر-3

عبادةوتركلهشريكلاوحده!شاللةعبادةإكالسجنفيصاحبيه

والمكانالزمانذلكفيالأنبياءإلايدعوهالادعوةوهذه،الأوثان

،الأوثانعبادةعليهغلبزمنوفيالسجنفيالستلأكاذأنهولاسيما

آلؤصليآدتهأوصرقتفزلهوئةآزبالبآليتيخقتصختن!:تعالىلقوله

ابآؤ!مؤآشصشتخمتموهآآشخآ4إلأ؟ونهتمنتغبدونما!3أتقفا

آلدلينلذدإتاةإلألقبذؤأآلأآقريتهإلأآ!كمإنيلمصفطييحنتهاآدئةاترذضآ

السجنساكنيياأي:(4)(يغلموتلاآلصابيىآ!ثزؤلبهنآلقتم

.37114كثير،ابن،العظيمالقرآن:ينظر(1)

.22:آية،يوسفسورة(2)

.227-22614،البغوي،القرآنتفسيرفيالتزيللممعاينظر:(3)

.04-39:آية،يوسفسورة(4)
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وجلبالضركشفمنتطلبونفيمالكم،خير،عديدونشئأربالمحبأ

القهار،الواحداللهأموالتوفيقالمعونةمنفيهتحتاجونماوكل،النفع

جم!ابةاللهغيرأي:دونهمنتعبدوذالذيأماموجود،شيءلكلالخالق

ولاتدبرولاترزقكم،ولاتضركملا،أنتموضعتموهاآلهةإلاهيما

المستحقالربلفظمنالمرادبالمعئمسمياتإلاهيفما،تشفع

الحكمفما،الحجةأوالبرهانأنواعمننوعأيبهااللهأنزلما،للعبادة

فيه،عوجلاالذيالمستقيمالحقهوذلكجم!لي،لثهإلاالعباداتفي

.(1)آبائهمأهواءلاتباعهم،العلمحق(يعلمونلاالناسأكثر)ولكن

تطالعناالتيال!تيلأيوسفاللة،نجيئحياةسيرةعنفضلأالدلالاتفهذه

نبوئهعلىواضحبشكلتدلومتسلسلمفصلوبشكلالثانيالفصلفي

.(والسلامالصلاة)عليه

!وي!!طالمهملأ!!ل!ي86ميال!اي!ا

فيوالسببالستلأيوسفاللهنجينبوةإلىتوراتهفيالقديمالعهدئشرلم

اللهاختارهممنعلىتقتصرلافهياليهودعندالنبوةمفهومإلىيرجعذلك

والسحرةكالكهنةالنبوةيذعيمنكللتشملتتسعوإنمالرسالته!قي

كلمةاليهوديةالديانةفينجيكلمةتكوذوبهذا،(2)والمخادعينوالكذابين

تشملوكذلكللنبوةاللةاختارهمالذينالأنبياءتشملفهيالمدلولواسعة

غيرإلىمنافقأومخادعأوساحرأوكاهنمنالنبوةيذعيأنأرادمنكل

.2ه-ه452-253112رضا،رشيدمحمدالمنار،:ينظر(1)

الإسلامية،المهتدينمكتبة)نبوة(،لفظة،المقدسالكتابقاموسينظر:(2)

لاللا"".*ا*لأطملأ6لأ.حء!.
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همللذين)قل:بقولهحزقيالسفريشيرهذاوإلى.(1)النبوةأدعياءمنذلك

للأنبياءويل:الربقالهكذاالربكلمةاسمعواذواتهمتلقاءمنأنبياء

صارواإسرائيلياأنبياؤكشيئآ،يرواولمروحهموراءالذاهبينالحمقى

.(2)(يرسلهملمالربوحيالقائلونالحربفيكالثعالب

علىيقسموهمفهمللأنبياء،اليهودتقسيمإلىهناالإشارةمنلناولابد

.(3)قسمين

،ويعقوب،وإسحاق،إبراهيممنكلوتشمل)الآباء(:الأولالقسم-1

نوعآتلقواالذين(والسلامالصلاة)عليهموهارون،وموسى،ويوسف

الرابطةإلىإشارة)الآباء(اسمعليهميطلقونإذالإلهى،الوحىمن

بحسبالمجموعةبهذهللتعريف)أنبياء(لفظيستخدمماونادرآالعرقية

التراثفيالممتلألموسىالسابقةالشخصياتفكل،الإسلامىالمفهوم

التراثيضمماوكثيرآالآباءأو)البطاركة(لقبيجمعهماليهودي

العظماء.البطاركةمجموعةإلى(السلام)عليهماوهارونموسىاليهودي

واضعالبيفهوال!تلاموسىبعدبهاالتاريخويبدأ)الأنبياء(:الثانيالقسم-2

.(4)الديانةومؤسسالإلهيالوحيومتلقىالشريعة

.264-263،صالحالسيدالدينسعد،الإنسانيةعلىوخطرهااليهوديةالعقيدةينظر:(1)

اليهوديةالعقيدةعننقلأ.221106:إصحاح،حزقيالسفر،القدسمالعهد(2)

.264-263،صالحالسيدالدينسعد،الانسانيةعلىوخطرها

الديانةوتاريخ،51/5،المسيريالوهابعبد،واليهوديةاليهودموسوعةينظر:(3)

.114-121حسن،خليفةمحمد،اليهودية

الدينيوالفكر،141-121،خليفةمحمد،اليهوديةالديانةتاريخينظر:(4)

.53-52-15ظاظا،حسن.د،ومذاهبهأطوارهالإسرائيلى
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المفهومحسبالأنبياء،صفاتنبينأنالصددبهذاونحنلناولابد

:تكونهذافعلى.اليهوديالديني

اليهود:عندالألبباءصفات*

سائربينمنواصطفاهماختارهمالذي!ابةاللةأنبياءأناليهوديعتقد

فيالوقوعمنالبشرعلىيجوزماكلوأن،العاديينالبشركسائر،خلقه

اللهأنبياءعلىيجوزوالصغائرالكبائرمنالعصمةوعدموالذنوبالمعاصي

الزنامنسليمعقلأي:بهائسفملاالتيالصفاتمنلهمنسبوالذلكيبه،

الشركحئإليهمونسبوابللاوالخداعوالكذبالخمر،وشرب،بالمحارم

يأتي:ماذلكعلىوالدليل!؟(1)ةئلاب

بالزنا،السعلأالصالحلوطاللهنجيعلىالقدسمالعهديفتريالصتلأ:لوط-1

فيجاءماالقدبمالعهدمنذلكعلىودليلناالخمروشربوالفجور

لأختهاالبكرالابنة)فقالتنصه:جاءالذيبابنتيهبالزناالتوراة

كعادةيتزوجنارجلحولناالأرضفيوليسشاخقدأباناإن:الصغيرة

.(2)(انيبأذريةتنقطعفلامعةونضطجعخمرآنسقيهفتعالي،الناسكل

صفاتالكريمالبيهذاإلىالتوراةمنالق!مالعهدينسبالممخلا:يعقوب-2

منها:جدآكثيرةذميمةسيئة

البكرويةنيلأجلمنالمهمسلا)إسحاق(اللهنجيوالدهعلىاحتياله10

.مب!دقلاالعهدفيالمزعومة

الكريم.البيلهذاملازمةصفاتفهى،والخداعوالمكرالكذب.ب

.26ه-264،صالحالسيدالدينسعد،الانسانيةعلىوخطرهااليهوديةالعقيدةينظر:(1)

.38-91/03:إصحاح،التكوينسفر،القدسمالعهد(2)
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الحقلمنعيسوعادمرة)وذات:التوراةفينصهجاءماذلكعلىوالدليل

هذامنأطعمني:ليعقوبعيسوفقالطعامآ،طيخقديعقوبفوجدمرهقآ

بكروتيك()1(.امتيازاتأولأبعني:يعقوبفقالجدآجائعلأننيالأحمرالطبيخ

أنهالقديمعهدهمفيدائمآالممحلاموسىاللهنجيئتهمالضتلآ:موسى-3

ذلكعلئوالدليلالمصريينأموالوأخذبالسرقةاليهودأمربللاحرض

مناهمرأةكلتطلببلفارغينتمضونلاتمضون)حينمانصه:جاءما

علىوتضعونهاوثيابآذهبوأمتعةفضةأمتعةبيتهانزيلةومنجارتيها

.(2)(المصريينفتسلبونوبناتكمبنيكم

المعاصيأكبرالقدسمالعهدمنالتوراةإليهتنسبفقدالممملأ:هارون-4

العقليقبلةلاماوهذا،الأوثانوعبادةبالتهالشركوهيإثمآوأكثرها

عبادةإلىالناسدعوةأجلمنجاء،اللهأنبياءمنلبيفكيف،الصحيح

ذلك:علىوالدليل!ول؟!بالئهيشرك،اللهشريكلاوحده!بهالله

وبناتكمنسائكمآذانفيالتيالذهبأتراطانزعواهارون)فأجابهم

منهمفأخذها،إليهبهاوجاءواآذانهممنفترعوهاإياها،وأعطوني

التيإسرائيلياآلهتكهذهقالوا:وعندئذعجلأ،وصاغوصهرها

.(3)(رصمديارمنأخرجتك

فجوررجلإنهعلىالصتلأداوداللةنجيالقدهـيمالعهديصفالمتحلأ:فىاود-1

أمر،جميلةامرأةرأىعندماأنهالتوراةعليهادعتحيثحربورجل

بذلكالكريمالبيهذايكتفولمبها،ويزنيليضاجعهاإليهبإحضارها

.23-51203:إصحاح،التكوينسفر،القدسمالعهد(1)

.22-1312:إصحاح،الخروج،القدصمالعهد(2)

.ه-2132:إصحاح،الخروج،القدسمالعهد(3)
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والدليل.الكثراتنسائهإلىالمرأةهذهليضمزوجهالقتلمكيدةدثربل

يتمشىوأخذسريرةعننهفداودالأمسياتإحدى)وفيذلك:على

منداودفأرسلتستحمجمالذاتامرأةفشاهدقصرةسطحعلى

الحثيأوريازوجةأليعام،بنتبتشبعهذه،أحدهمفأبلغةعنها،يتحرى

منتطهرتقدكانتإذوضاجعهاإليهفأقبلتيستدعيهاداودفبعث

.(1)(اهتيبإلىرتج!ثمطمثها

عنالعجبكلعجيبخبرفيالقدسمالعهدعلينايقصالممتلا:سليمان-2

بهبدءماأولالحكمتسلمعندمابأنهعليهضتقؤلأالضتلأسليماناللهنجي

فقد،سلطتهوعلىعليهخطرآيشكلأنهيعتقدمنوكل،خصومهتصفية

الحكمعلىينافسهكانالذي)أدونيا(أخيهقتلعلىالأمربهانتهى

سليمان)وكانذلك:علىوالدليل.(2)المطلقالولاءلهأعلنأنهمنوبالرغم

.(3)(رصمتخومإلىفلسطينأرضإلىالنهرمنالممالكجميععلىمتسلطآ

منلاالهملأيوسفنبوةإلىالق!مالعهدمنالتوراةتشرلمالستلأ:يوسف-3

ورسالته!ولنةاللهتوحيدإلىدعوتهإلىأيضآتشرلموبعيد،منولاقريجما

بهاجاءعقيدةوهي،توحيدهإلىبالئهالشركمنالناسإخراجأجلمن

الصلاة)عليهم(وإبراهيم،وإسحاق)يعقوب،قبلمنوأجدادةآباؤة

وذرجلأنهعلىالستلأيوسفاللةنجيلناوظهرتاكتفتبل(والسلام

أخلاقهعلىوحرصه،الأحلامتفسيرعلىعجيبةمقدرةولهكرامات

.ه-1211:إصحاح،الثانيصموئيل،القدسمالعهد(1)

.42-2312:إصحاح،الأولالملوكالقدسم،العهدينظر:(2)

.2114:إصحاح،الأولالملوك،مي!دقلاالعهد(3)
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ثمنرعون،عندالحرسرئيس)فوطيفار(امرأةإليهدعتهماالىرفضهعبر

السمئ)1(.الصنيعمنبهصنعوامابعدإخوتهعنعفوه

العزيزكتابهفي!بةاللةذكرهمالذينالأنبياءأنهنابالذكرالجديرومن

وصفاتهموأسمائهمبأشخاصهمالإيمانأي:تفصيلأبهمالإيمانعليناصيهص

موسى،،يوسف،يعقوب،إسحاقإحماعيل،،إبراهيمنوح،،آدم:وهم

،لوط،صالح،شعيب،هود،يونس،إدريس،أيوب،سليمان،داود،هارون

اللة)صلواتمحمد،عيسىيجى،زكريا،،الكفلذو،واليسع،وإلياس

النبويةبالسنةنبوتهنبتالذينونبنيوشعوكذلك(أجمعينعليهموسلامه

!ورلول:تعالىقالكما،جملةبهمالإيمانفيجبالأنبياءبقيةأما،الشريفة

.(2)(علص!تقصضحهتملتمؤرشلآقتلمنغقتكقضضحت!قذ

بعفبتسميةأخبارمنالمقدسةكتبهمفياليهودعنوردماأما

يقيملامما،وغيرهموهوشع،وصفنيا،وأرمياء،كأشعياء،بالأنبياء،الأشخاص

نصدقه،ولانكذبهلافإننا،الصحيحةالسنةأوالكريمالقرآنمندليلنبوتهمعلى

أهلكانقال:ز!تههريرةأبيلحديثوالكذبالصدقيحتملخبرهملأن

فقال،الإسلاملأهلبالعربيةويفسرونهابالعبرانيةالتوراةيقرؤونالكتاب

!قولوأوقولوا:تكذبوهمولاالكتابأهلتصدقواالا!تد:اللهرسول

.(4)(3)(إتيتاأننرذؤقآبآلتها!اء

.\ء212،البايقحسن،يفترقانوأينيتفقانأينوالتوراةالقرآن:ينظر(1)

.164:آيةالنساء،سورة(2)

.136:آية،البقرةسورة(3)

والأهواءالمللفيوالفصل،6928،267916برقم،البخاري،الصحيحالجامع(4)

.41130،حزمابن،والنحل
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يكوذلئلامحتملأبهيخبرونكمماكانإذا!،أي:حجر:ابنالحافظقال

يردولم،الحرجفيفتقعوافتصدقوه،كذبآأوفتكذبوه،صدقآالأمرنفسفي

عنوردفيماتصديقهمعنولا،بخلافهشرعناوردفيماتكذيبهمعنالنهي

.(1)"بوفاتهشرعنا

أ+لم!ارللا4!ق!!لا!ملا

فيمفهومهعنجذريآاختلافآيختلفالإسلامىالدينفيالنبوةمفهوم-1

علىواصطفاءاختيار،الاسلاميالمفهومفيفالنبوةاليهوديةالديانة

مشوهةبللامشوشةتغدوعندهمفالنبوةاليهود،بهجاءماخلاف

منكللتشملتتعدىبلللنبوةيخ!ابةاللهاختارهممنعلىتطلقلافهي

ذلكوغيرمنافقأوكاذبأوساحرأوكاهنمنالنبوةيذعيأنأراد

بئن.وفرقكبيراختلافهذاففي

!ولنجةاللهأرسلةنجيفهوالاتلأيوسفاللةنجيبنبوةالكريمالقرآنصرح-2

جملةفي!بهاللةذكرهوقد،الظاهرةبالمعجزاتمؤئدآإسرائيلبنيعلى

تفصيلأ.بهمالايمانيجبالذينالأنبياء

القرآنفينبوتهثبتتالذيالكريمالبيهذانبوةإلىالقد!يمالعهديشرلم-3

إنهعلىبتقديمهالمقدسالكتاباكتفىفقد،الصحيحةوالسنةالكريم

غير.لاالأحلامتفسيرعلىومقدرةكراماتذورجل

ه!

.17018حجر،ابنالحافظ،البخاريصحيحشرحفيالباريفتح(1)
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الراب!الهبحث

المدلموالعهدالكريمالمرآنبلنالصتلايوسفاللهنبىوفاة

!ي!كممثيرأقثعالممخلألوميفالهلهثووو!ا!؟الأولالمطلبي

القرآنيالنصإنبيدالصتلأيوسفاللةنجيلوفاةالكريمالقرآنئضرلم

الصتلأيوسفاللةنجياجتمعلماالاجتهاد،لناويتركبإشاراتذلكإلىيشير

اللهنجيعمروكانسنة،ثمانيندامفراقبعدوذلكالسملايعقوباللهنجيبأبيه

المتم!يعقوباللهنجيعاش،(130)سنةوثلاثينمئةحينذاكالصتلأ،يعقوب

اللةنجيإنوقيلبعدها،توفيثم(17)سنةعشرةسبعالصخلأيوسفابنهمع

جسدهيحملأنالهملأيوسفاللهنجيأوصىالوفاةحضرتةلماالمصلأيعقوب

ودفنهبهومضىالمتحلأيوسفذلكففعل)إسحاق(أبيهبجانبويدفف

سنةوعشرينمئةالسنينمنالصتلايوسفاللةنجيعاشثم.(1)بالشام

أوصىإنهوقيلفيها،ودفنالحكمفييزالماوهومصرفيومات،(120)

،الشامأرضفيآبائهبجانبيدفنحئالشر!جسدهيحملأنإخوته

عندالشرع!جسدهالصنلأموسىاللهنجيفحملمصر،منخروجهمعند

جدهميلادبعدالصتلأيوسفاللةنجيوفاة)وكانت.(2)هعممصرمنخروجه

اللةنجيمولدوقبلسنة(وستينوإحدىب)ثلاثمئةالصتلاإبراهيمالأكبر

قدنعمظيوسفاللهنجيرأىأنوبعد.(3)(ةنسوستونبأربعال!تتلأموسى

الدارهذهأنالضتلأعرف،طويلنراقبعدوإخوتهبأبويهثهلهواجتمعتمت،

والأنبياء،والنبوة،912-18112،الطبري،والملوكوالرسلالأممتاريخينظر:(1)

.271،الصابونيعليمحمد

.35911كثير،ابنقصمالأنبياء،ينظر:(2)

.271،الصابونيعلىمحمدوالأنبياء،النبوة(3)
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نأتيقنوأنهله،بقيةلافانالأرضوجهعلىشيءكلوأذفرار،يقربهالا

بعظيملهواعترف،أهلةهو.مماربهعلىأثئذلكفعندنقصاذ،التمامبعد

إلىلهحفظهمنعليهاللهأنعمهاالتيالنعممتذكرآ،عليهوإحسانهفضله

علىيتوفاهأن،المسؤولينخيروهورئهاللهسألوعندئذ،الأرضفيتمكينه

بعبادهيلحقهوإذ،بدينهعارفمؤمنأيسؤآلوهو،الإسلامدين

مسلمين(وتوفنامسلمينأحينا)اللهمالدعاء:فييقالكماوهكذا،الصالحين

الصلأ:يوسفاللةنجيلساذعلىتعالىلقولهوذلكتتوفانا)1(.حينأي

وآلأزضىأل!تتمؤلضفاطريز2آلأحاتأويليمنوعقضتنىآثملئىمنءاتثتنىقذ!رلهث

ويحتمل.(2)(بألصحلصوآتحقنىم!يخاتؤننىوآلأ-سؤآلذشافىويبءأنت

رش!محمدالبيسألكمااحتضارهعندذلكاللهسألالسلأيوسفاللهنجيأن

اللهنجيأنويحتمل.(3)(الأعلىالرفيقفي)اللهمقائلأ:احتضارهعندذلك

ولاسيما،وسلامتهبدنهصحةفيمنجزآالإسلامعلىالوفاةسألالصنلايوسف

الدعاءهذابعدعالقإنهوقيل،(4)وشريعتهمملتهمفيسائغآكانذلكأن

فيالمصريونفتنازعسنة،وعشرونمئةالعمرمنولهوماتواحدآأسبوعآ

جانبه،البركةلتعمالنيلنهرأعلىفيودفنوهالمرمرمنصندوقفيفجعلوهمدفنه

الشامأرضفيالمقدسبيتإلىسنةأربعمئةبعدالضتلأموسىاللهنجينقلةثم

.(5)الأقوالأرجحعلىفلسطينفينابلسفيآبائهمعفدفن

.35611كثير،ابنقصمالأنبياء،ينظر:(1)

.101:آية،يوسفسورة(2)

.(9065)برقملقاءهاللةأحبمنباب،الرقاقكتاب،البخاريالصغير،الجامع(3)

.356/1كثير،ابنالأنبياء،قصصينظر:(4)

.74113،الزحيليوهبه،والمنهجوالشريعةالعقيدةفيالمنيرالتفسيرينظر:(5)
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ط!ث!!ط!كاالصتلألمحيو!يال!!لى!و؟حط!أعل!

والدليلالقدسم،العهدفيالممتلأيوسفاللهنجيلموتالتوراةأشارتلقد

يوسفورأى،سنينوعشرمئةيوسف)وعاشرر:نصهمفيجاءماذلكعلى

ركبتيعلىولدواأيضآمنسيبنماكيروأولادالثالثالجيلأولادلأنرايم

منويصعدكمسيفتقدكماللهولكنأموتأنا:لإخوتهيوسفوقاليوسف

واستحلفويعقوبوإسحاقإبراهيمحلفالتيالأرضإلىالأرضهذه

ماتثمهنامنعظاميوتصعدونسيفتقدكماللةقائلأ:إسرائيلبنييوسف

.(1)(رصمفيتابوتفيووضعفحنطوهسنينوعضرمئةابنوهويوسف

ولهيوسفماتاولفن،وابالموتوانتهىالحياةبخلقالتكوينسفربدأ

أولادرأىفقدالثالثالجيللأولادهرأىأنبعدسنينوعشرمئةالعمرمن

امرأتهمنيوسفأولادومنسى(و)أنرايممنسيبنماكيرأولادورأىأفرايم

يوسفاستحلفثم.المصريينلدىالأكبرالكاهنفارعفوطيبنتأسنات

فيووضعخئطماتأنفبعدوالأجداد،الآباءأرضإلىعظامهبنقلإخوته

مفهومفيومعناهالتحنيطإلىالقد!يمالعهدأشاروهنامصر،فيودفنتابوت

سفرينهىالمقدسالكتابوكون،الموتبعدأخرىحياةهناكأنالمصريين

بعدقيامةهناكأنإلىضمنآيشيربهذافهوالتحنيطإلىبالإشارةالتكوين

السحلأيوسفأنلناتؤكدالتوراةأنهنا؟نفسهيطرحالذيوالسؤال.(2)الموت

نصه:جاءالذيالمقدسكتابهممنذلكعلىوالدليلخئطماتعندما

.62-5/32،إصحاح،التكوينسفر،القدديمالعهد(1)

شبكة،فكريأنطونيوس،التكوينسفرالقدسم،العهدالتفسير،موسوعةينظر:(2)

.)!،م6!3*.!ال!"//:9ح4لا3ح*ءح.4،الكنيسة
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فيتابوتفيووضعفحنطوهسنينوعضرمئةابنوهويوسفمات)ثم

(1). عندماالصهملأيعقوبأباهحئطعندماالصتلأيوسفاللهنجيلهعلكما.مصر(

بللاإخوتهأوصىالستلايوسفاللهنجيالنمأننفسفيونلاحظمات،

ذلكعلىوالدليلمصر،منخروجهمعندمعهمعظامهبنقلاستخلفهم

اللةقائلأ:إسرائيلبنييوسف)واستحلف:القديمالعهدفينصهجاءما

مومياءحافظتلماذا:نقول(2)(0..انهمنعظاميوتصعدونسيفتقدكم

جثةأصبحتبينماالستلا،يوسفاللةنجيوبعدقبلتحنيطهاتمالتيالفراعنة

منولابد!؟(3)ةنسأربعمئةمنأقلفينخرةعظامآالمهمتلأيوسفاللةنجي

الأنبياءأجسادأنلناتؤكدالصحيحةالنبويةالسفكلأنإلىهناالإشارة

الشريف:النبويالحديثفيجاءماذلكعلىوالدليلالموتبعدتنخرلا

الأنبياء()4(.أجسادتأكلأنالأرضعلىحرماللة)إن

أالل!اوفلا؟!لاظ!ـهلا!أ

والسببالضتلأيوسفاللةنجيوفاةعنالعزيزكتابهفي!دبهاللةيخبرنالم-1

لمعرفةكتابآأوتاريخيآكتابآليسالكريمالقرآنأنإلىيرجعذلكفي

إلىأشارفقدبالتفصيلذلكلناذكرالتوراتيالنصأنبيذ،الوفاةسنين

رأىأنبعدإلايمتلمأنهلنامؤكدآ،الأجلوافاهحينالشرع!عمره

سنين.وعشرمئةالعمرمنلهوكانأولادهمنالثالثالجيل

.01562:إصحاح،التكوين،القدسمالعهد(1)

.06152:إصحاح،التكوينسفر،القدسمالعهد(2)

.71102البا!ق،حسن،يفترقانوأينيتفقانأينوالتوراةالقرآنينظر:(3)

.34511،(0851)برقم،الجمعةيومفضلباب،ماجةابنسنن(4)
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وفاةبيانفيالإسلاميينالمؤرخينمناجتهدمنمعالتوراتيالنصاتفاق-2

مصر.أرضفيالحكمفييزالماوهوماتأنهعلىالصتلأيوسفاللةنجي

نفسهالنصيناقضثمالضتلأ،يوسفاللةنجيجثةتحنيطالتوراتيالنصبئين-3

كبيرتناقضهذاوفينخرةعظامإلىالصتلأيوسفاللةنجيجثةتحولإلىفيشير

بعصآبعضهكذبالتوراتيالنصإنبل،التوراتيالنصفيواضحواضطراب

.الأديانعلمفيبافكاأوقارئلأيواضحآييدوماوهذا

!ة
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أ!!لم!صتم!أفى

بهامرالتىوالشدائدالمحن

المديموالعهدالكريمالمرآنن!بالممتلأيوسفاللهنبى

-"-
القديم.والعهدالكريمالقرآنبينالهنلأيوسفرؤيا:الأولالميحث

الكريم.القرآنفي!ح!لايوسفرؤيا:الأولالمطلب

القديم.العهدفياليلأيوسفرؤيا:الثانىالمطلب

المقارنة.:الثالثالمطلب

القديم.العهدوفيالكريمالقرآنفيالأخوةوكيدالمؤامرة:الثانيالمبحث

الكريم.القرآنفيالإخوةوكيدالمؤامرة:الأولالمطلب

القديم.العهدفيالأخوةوكيدالمؤامرة:الثانيالمطلب

المقارنة.:الثالثالمطلب

القديم.والعهدالكريمالقرآنفىالنساءوكيدالمراودة:الثالثالمبحث

الكريم.القرآنفىالنساءوكيدالمراودة:الأولالمطلب

القديم.العهدفيالنساءوكيدالمراودة:الثانىالمطلب

المقارنة.:الثالثالمطلب

الحق.لدينالسنلأيوسفاللهنبيدعوةفيوأثرهالسجن:الرابعالمبحث

الكريمالقرآنفىالحقلثينالهت!يوسفدعوةفىوأتزةالسجن:الأولالمطلب

القثيم.العهدفيالحقلثينالعيلأيوسفدعوةفيوأثرةالسجن:الثانىالمطلب

المقارنة.:الثالثالمطلب
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لم!!!!صتع!إفى

السلأيوسفاللةنبىبهامرالنىوالشدائدالمحن

القديموالعهدالكريمالقرآنبين

لىالأوالهبحث

المدلموالعهدالكريمالقرآنبينالسلآلوسفرؤيا

!رأث!ط!وووالصكللأهـطيوه!ط!ف!الأو!ا؟!هلا!لالاأ

الميلادقبلالسابعالقرنفيالصتلايوسفاللةنجيقصةأحداث،،وقعت

الكريمالقرآنفيالسلأمحمدالبيعلىنزولهاقبلأي:التقريج!،وجهعلى

منبيتفيالممخلايوسفاللةنجيقصةبدأت(1)"ةنسوثلاثمئةألفينمنبأكثر

معالمتهملايعقوباللهنجيجلسإذوالأنبياء(،النبوة)بيتالبشربيوتأشرف

والعجبللدهشةمثيرةحوارحلقةفيصغيرآحدثآيزالماوهويوسفابنه

أولادهوبينبينهوليس،السنفيالصغيروابنهالأببينيجريكانفالحوار

واضحوبشكليدلفهويدلإنوهذا،السنفيال!تحلأيوسفيكبرونالذين

وردفقدرؤياهأماالمتحلأ)2(يوسفاللةنجيتفكيرفيالمبكرالنضوجعلى

آحدرآثتإنئيخآشتمافيليهيوشفقالإد!:القرآنيةالقصةفيكالآتينصها

عكياكربمتفصحضلاينتئقال!سنجدليئلىرأئهتمرتقنآو!غتشلآوعث!زكويمما

مختبيككدللئ!مايتعدؤيتنلن!قآلمثئتطنإنلككعذآقمكيدؤاإخؤتك

.15طهماز،الحميدعبد،والعلموالنبوةالوحي(1)

.42،الدجانيزاهية،والتوراةالقرآنفييوسفينظر:(2)
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آئتهايغقوبكمآءاووعكعلئثيغمته!ؤيحؤآلا!عاديمقتأويليمنويعتمكزنلي

هذافي!بئاللهيخبرنا(1)(وعكخلجررلكإنوإصقإتزهيمقثلمنأتويكعك

وسيلة!بهاللهجعلة،الإنسانباطنفيكاملروحيعلمعنالعظيمالمشهد

الأرض!باطنفييختفيالذيكالنهرفهو،الصالحينعبادهوبينبينهاتصال

نأ!باللهشاءوقد،وجودهلناتؤكدالتيالعذبةالينابيعتلكإلاتكشفهلا

عالمفيوهواقوليوسفرآهاالتيالشهيرةالرؤياعبرمنه،نبعآلنايظهر

كبيرآ،اهتمامآبهايهتمجعلةمما،تكليفولاعليهفرضلاالطفولة

ليوسفالرؤياتكونوحينماعنها،والدهأخبربالغآ،اهتمامآبهاولاهتمامه

نعومةمنذالمصطفينمنالحسوليوسفأنذلكفمعئالطفولةعالمفيوهو

غرةعبركسمآتأتولموهبآأتتالتيالنورانيةالطبيعةهيتلك،أظفاره

وهذهوالئم!ئاك)2(.بعفالغتاديفعلكماالنفصىعلىوالتشديدالتكليف

كيفيةوتبينالمخاطرمنوتحذرالرؤيالناتفسروجازتهاعلىالكريماتالآيات

نأفبعدشخصياتها،أبرزوئعرفناتلخمالقصةإنهاعنفضلأمعها،التعامل

إخوةلهأنئعرفناالسهملايوسفاللةنجيالرئيسةالشخصيةاسملناذكرت

وهمالمممل!يوسفآباءالكريماتالآياتهذهوتعرفناكيدهممنعليهيخشى

ابنهمفهو(وسلامهاللهصلوات)عليهمإبراهيماللةوخليلوإسحاقيعقوب

يتحدثالمتحلايوسفوهاهو.(3)الرسالةحملفيوريثهموسيكونالصبي

كوكبآعشرأحذمناميفيرأيثإني:لأبيهقالعندماالنورانيةالطبيعةبتلك

.6-4:آية،يوسفسورة(1)

.ه،السماكزين،الصديقيوسفينظر:(2)

.2-1،حميدةمصطفىطارق،يوسفسورةفينظراتينظر:(3)
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عشرالأحدأنوالتأويلالعلمأهلأجمعفقد،ساجدينليوالقمرالشمسورأيح!

وفيوأمةأبوهفهموالقمرالشمسأماإخوتهوهمنفرآعشرالأحدهمكوكبآ

منوالراجحبنيامينولادةعندتوفيتأمهلأنبموخالتهأمهعباسابنعنرواية

وخضوعوتواضعاحترامسجودفهوالسجود،فيقولهمأما.(1)وأمهأبوههوهذا

للدلالةالعاقلبوصفعاقلغيرفعلوهو)السجود(وصففقدعبادةسجودلا

البيعنهذافيعباسابنوقالأحلاآ،أضغاثمجردلاإيهامرؤياإنهاعلى

.(2)(النبوةمنجزءالصالحةوالرؤيا،ويالأنبياء)رؤيا:!شومخمد

غالبآوتظهرصالحوتأؤلهاصالحرآهاإذبالغيبالإخبارمننوعوالرؤيا

تسجدلاالكواكبلأنالمفسرينمنجماعةرأيوهذاالنفسلحديثموافقة

تأويلإلىونظرالإلهىبوحيهالمتحلأيعقوباللةنجيأدركثم.(3)الحقيقةفي

ويعظمونهلهسيخضغونالسحلأيوسفإخوةأنالنبوةبعينالرؤياهذه

عليهم،قدرتهوزيادةوكرامتهشرفهذلكفيوالسببساجدينلهويخرؤن

المتسلأيعقوباللةفيفنصح،(4)شريعتهمفيجائزآكانذلكأنولاسيما

منعليهخوفآإخوتهعنولاسيماالرؤياهذهأمريكتمأنيوسفولده

النبويالحديثفيجاءكمامحسودنعمةذيكلفإن،وكيدهمحسدهم

محسود()د(نعمةذيكلفإنبكتمانهاالحوائجإنجاحعلى)استعينوا:الشريف

تفسيرفيوالتبيان،555711،الطبري،القرآنأبيتأويلعنالبيانجامعينظر:(1)

.4169،سىالطو،نالقرآ

.511الوحى،بدءكيفباب،البخاري،الصحيحالجامع(2)

.611202الزحيلى،وهبهالمنير،التفسيرينظر:(3)

.32311،العربيابنتفسيرينظر:(4)

.183،4129برقم،الطبرانيالكبير،المعجم(5)
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ذلكفيالرئيسالسببإنقائلأ:والكيدالحسدهذاسببأنالضتلالهبئنثم

هذاوفيالناسبينالفتنةإيقاعدأبهومنوبنيهلآدمعدؤالشيطانلأن،الشيطان

وبئنبينآلثئتطنترعآنبغلى!منبعد:فيماالصتلأيوسفاللةنجيقال

سوفبأنالرؤياهذهمنأدركالضتلأ.ممايعقوباللةنجيأخبرهثم،(1)(إخوف

يأالرؤياهذهوأراك!لههاللةاختارككماذلك،فيقائلأويصطفيهيجتبيه

علىلنبوتهويصطفيكلنفسهيختاركلك،ساجدةوالقمروالضمص!الكواكب

.مماالإخبارهوهناالرؤياوتأويلالرؤيا،تأويليعلمكوكذلك،وغيرهمآلك

أي:الرؤياتأويلالئنسلأيوسفاللةنجي!بهاللةوتعليمالوجود،فيإليهتؤول

أي:(النعمة)إتمامفيالمفسرونوأجمع،الفراسةصدقأوفيهاالصوابإلهامه

لآعلىالنبوةنعمةأي:النعمةهذهيتمثم،إليهوالإيحاءرسولأبإرسالهتكون

مجدلهم.ممنخاصوهوأهلهالإنسانآللأنوذريتهموإخوتهآبيهوهميعقوب

إسحاققبلمنجدكعلىالنبوةهذهأتمهاكمال!صمحمدالبيكآل،وشرف

.(2)رسالتهيجعلحيثعليمشبئنةاللةإنالستلأإبراهيمأبيكوجدالممتلأ،

منالرؤياإليهتنتهيمامعرفة،،هوالتأويلمعئفيالحيدريالسيدوقال

والوصوللهيتمثلومايراةماحقيقةعلىالوقوفأي:تتعقبة،الذيالأمر

بلفقطالرؤياهوهناالأحاديثمنالمقصودوليس،وجوهرهباطنهإلى

،منامأمبضعةفيأكانتسواءللإنسانيتصورالتيوالحوادثالوقائعتشمل

ومنإليها،تؤولالتيالغاياتويبن،الحوادثأصولبينالعلاقةوذلك

لهفينكشفالروابطهذهإلىتعالىبإذنهعبادهمنعبدآاللةيهديأنالممكن

.001:آية،يوسفسورة(1)

.15136،الطبرسي،البيانومجمع،4/412،البغوي:ينظر(2)
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هذهمنأشرفنعمةوأيإليها،تنتهيالتيالحقائقومعرفةالأحاديثتأويل

.(1)"والأرضالسماواتملكوتالعبدأمامتفتحالتيالنعمة

ص!!كط!علأ"!الصتلأالوم!ا!!ف!؟الم!ال!!طث!

والثلاثينالسابعإصحاحهفيالتوراةكتابهمنالقدهـيمالعهدعلينايقصن

المشابهنمالتوراةهوفهذا،يوسفحلمةالذيالحلمالتكوينسفرمن

التوراتيةالقصةفينمالحلمجاءفقدالحوادثسياقفيالكريمالقرآنلنص

لهبغضآأيضآفازدادواإخوتةوأخبرحلمآيوسف،،وحلم:الآتيالنحوعلى

الحقل،فيحزمآحازموننحنفيهاحلمتالذيالحلمهذااسمعوالهم:فقال

لهفقاللحزمتيوسجدتخزمكمفاحتاطت،وانتصبتام!اقحزمتيوإذا

لةبغضآأيضآوازدادواتسلطآعليناتتسلطأمملكآ،عليناتملكألعلك:إخوته

علىوقصهآخرحلمآأيضآحلمثم،كلامهأجلومنأحلامهأجلمن

كوكبآعشروأحدالشمسوإذاأيضآحلمآحلصثقدإننيفقالأخوته،

الحلمهذاماله:وقالأبوهفانتهزةأخوتهوعلىأبيهعلىوقصةليساجدة

فحسدوهالأرضإلىلكلنسجدوأخوتكوأمكأنانأتيهلحلمتالذي

.(2)"رمألافحفظأبوهوأماأخوته

بالإصحاحالتوراةمنالقدسمالعهدفيالضتلأيوسفاللةنجيقصةتبدأ

السابعةفيوهويوسفعنبالحديث،التكوينسفرمنوالثلاثينالسابع

ولكنالفنهذاممارسةعلىبقدرتهأهلهدهشةأثارعندما،عمرهمنعشر

تجعلكلهاأحلامةوكانتعاليبصولمحتأحلامهترديداعتادأنهطالعهلسوء

.36ص،الجيسانينعمةمحمودبقلم،الحيدريكمالالسيدترآنية،رؤيةالصديقيوسف(1)

.11-5/37،إصحاح،التكوينسفرالقدهـيم،العهد،المقدسالكتاب(2)
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يحتملولم،(1)الآخرينعشرالأحدإخوتهشأنمنويحطشأنةيرفعالقدر

نأيستطيعوالمإنهمحئيوسفالصغيرلابنهيعقوبأبيهممحبةيوسفإخوة

منبأخيهمأحاطتالتيالخاطئةومشاعرهمتصرفاتهمأنإلابسلاآ،يكلموه

مشاعرهيغيرأونحوهمقلبهيغلفأنعلىقادرةتكنلميوسفأبيهم

إلىدخولههوواحد،معنئيحملاذمتتالينحلميناللةأعطاهولهذا،نحوهم

نأصباهفيوهويوسفحلمالأيامأحدوفي.(2)هلالجميعوخضوعالمجد

لحزمته،فسجدتإخوتهحزمأماحزمتة،فانتصبتبحزمته،أحاطتقدحزمآ

منإخوتهفأدركلهسجدتقدوالكواكبوالقمرالشمسأنحلمأنهكما

يوسفأي:أنهالأحلامبتفسيرعلمذوكانواأنهمولاسيماالحلمينهذين

لصوتيسمعواأنوعوضآ،دونهممنشأنهويرتفععليهميملكسوف

كلامهومنأحلامهأجلمنلهبغضآزدادوا1)لهقلوبهمتنفتححئالسماء

وبغضآشرآنحوهإخوتهفازدادمجدهالسماواتأعلنتثم.(3)(آدسحوامتلؤوا

أخيهممعتصرفوهاالتيالتصرفاتهذهيحولالصالحبالئةفإذاوحسدآ،

فقديعقوبأبوهأماخيرآ،الشرمنيخرجلكي،الإلهيةالخطةلإتمامطريقآ

كانوربما،القادممجدهفيلهيخضعونسوفوإخوتهأنهوأدركالأمرحفظ

قلبهفيالأمرهذافحفظيدركةأنحينهايعقوبيستطغلمسرآهذاالأمر

.(4)مواعيدهوتحقيقاللهأعمالصمتفيمترقبآ

يعقوبتادرسالقمص،التكوينسفرالقدسم،العهد،المقدسالكتابتفسيرينظر:(1)

لأ.دلأ"!هلأ//:"،،3.4حكاة4لا3ح*ءح.4،الكنيسةشبكة،ملطى

نفسه.المصدر:ينظر(2)

.13711:إصحاح،التكوينسفر،القد!يمالعهد:ينظر(3)

يعقوبتادرسالقمص،التكوينسفر،مي!دقلاالعهد،المقدسالكتابتفسيرينظر:(4)

.4(4"://"!د.لوء6ح4لكا3ح+"هح.4،الكنيسةشبكة،ملطي
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أ!ر!ر4!ل9يظألج!

الآتي:النحووعلىالفروقاتوجدناوتحليلهماالنصينفيالنظربعد

رؤيارأىالصتلأيوسفاللهنجيأذالمبينالحققولهفي!ليدةاللهيخبرنا-1

الكواكبسجودرأىعندماالعظيمةالسجودرؤياوهيفقط،واحدة

على،الكريمالقرآذأكدهماوهذا،ساجدينلهرآهموالقمروالشمس

حلمينحلميوسفأنيخبرناالذيالقدسم،العهدعليناقصهماخلاف

ثانيآ،لهوالكواكبوالقمرالشمسسجودحلم،ثمأولأ،الحزمحلم

.(1)نثبواختلافكبيرفرقهذاوفي

أي:ابنهنهرالمتهملايعقوباللهنجيأنقصصهفيالقدسمالعهدعلينايقص-2

الذيالحلمهذا،،ما:لهقائلأحلمهمنهسمععندماالضتلأيوسفاللهنجي

أنهأي(2)"الأرضإلىلكلنسجدوإخوتكوأمكأنانأتيهلحلمت

القصصأحسنفيجاءماخلافعلىيد،فيهلهليسأمرفيابفيلوم

رؤياسمععندماالصتلأيعقوباللهنجيأنيفيد،الذيالكريمالقرآنمن

نصحهثمعظيممستقبلهذالولدهسيكونأنه،النبوةبعينأدركيوسف

.(3)وكيدهمحسدهممنعليهخوفآإخوتهعنالرؤياهذهأمريكتمأن

!ة

.162،الدجانيزاهية،والتوراةالقرآنفييوسفينظر:(1)

.11371:إصحاح،التكوينسفر،القديمالعهد(2)

.35،سليمانخليل،المفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقاتينظر:(3)
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الفان!فىالهبحث

القديموالعهدالكريمالقرآنبينالإخوةوكبدالمؤامرة

ككوووط!رأفي!ألاخي!المؤأمبركلكول؟الأولأ!لي

الننملأ،يوسفاللةنجيقصةفي،الأحسنقصصهفي!بهاللهلنايكشف

الناسعامةتصيبلا،خاطئةومزاعموحقدوكيدحسدمنالنفوسيعتريما

فيلذلكمثلأهل!مجاللةلناوضربوالأنبياء،الرسلأبناءحئتصيببلفقط،

اللهنجيإخوةيتنكروهنابها،جاحدآأبيهلدعوةتنكرالذينوح،ابنقصة

ذلكوفيلهمورعايتهبتربيتهجاحدينالصنلأيعقوباللةنجيلأبيهمالسخلأيوسف

وفي(9الضتلأإيعقوباللهنجيولاسيماأبنائهمنأبأي:يستحقهلاشديدبلاء

للمتتالجد!ءالئتؤ)ضيؤتيوشففى!لقذكانالعزيز:كتابهفيتعالىقالهذا

فبايبضحنليلفىآتاتاإنة!ضعونخنمتاإليناإلى+آحمتؤآخؤتصوشفقالوأإد

قؤقابغد؟!منوتكونرأإيحكئموخه2ثكثممخلآزضحاأطرحؤآويوسمفآفنلؤا!

بفضىتتتقظهآتحصثغ!ممئقوآئقوةيوسف!تفنلؤالآضئهتمقإلهلقال!صنعين

تهفىورإتايوسع!غنرتآفئالالكقاتةتاتاقالوأ!ئي!يقكنتؤإنألمئثتازؤ

إنئقال!لخفظونو*هتوإتاويقعمتتزلغغدامعناآزبحب!!تتصححون

قالؤا!ععلوئعتهوآنتؤآلدثمبتأتحتهآنوآخائبهءتذهبرأآنلصخزننى

بوءوآتجعوأذهبوألهلما!لخبيرونهإبراتآ4عضمةونحنآلذئتبه!آلبن

لايئثتعرون!هذاوهتمبآقرهتمتسمهوإقووأؤختآآتجتغنبئئفىتحعلؤأن

.9،السماكزين،الصديقيوسفينظر:(1)
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عمديوسصفاخ!رتؤتتتتبقهضناذإتاتإتاتآلوأقا!يحبهوئعهـثمآءآبآهثمووجآء

غلي!وجآووؤتؤ!قاضتديتنلآبمؤصمفيآئتؤقآآلذشبىل!آقضنعنا

قاغنىآتم!تعالتؤآلتةجميلقصحئرآضرامتك!سفئآتكئمسمولتتلقالبذىكذثءقييصيه

ؤآئتزوغقنماقلتيئمتشئقاذدتؤةفىقآدلىؤاردممئمقارسملؤاشئتازةوجآءت!تجحفولة

قغلاود؟دزهمتخيي!بثمننؤلترؤة!يقملوئبمالجمؤؤآدتة*بفحقة

آ!يىمجيلآفرآيهتضرمنآشتزلةآلذىوقال!آلرهدليئمنلهيهو!الؤأ

ؤيصفنقهفىآلاريميىفي!ولممفمتهئآؤ!ذلكؤتذأت!خذهآؤتحقغصآآنى!معقؤنه

لايغثوئ!آلضايي!ز!أوثبهنآشيى؟ءعليغالمبوآلئه*آلاخادش!تأؤلليمن

.(؟)(آلمخمبيصينتخزىلليكذوعاتأحكخااتئتةتوآلثهمذةتتغؤتغا

قالحينمابليغةومجطةلعبرةوإنهعنهيخبرأنيستحقعجيبلخبرإنه

ليوسف،الصدقعنالبعدكلبعيدمغلقحوارفيبينهمفيماالإخوة

منا،أبيناإلىأحب،(واحدةأمهمالأنهنابالإخوةوخصه)بنيامين(وشقيقه

أي:عصبةونحنله،فيهمانفعلاصغيرانوهماعليناويفضلهمايحبهمافهو

وخطؤهخطأ،لفيأباناإن-العشرةإلىالواحدبينماعادة-والعصبةجماعة

ولافيهماكفايةلاصغيرينيفضلأنلهفكيف،للصوابمجانجماواضح

غيرإلىالعي!ث!منافعمنيحتاجةمابكليقومونأشذاءرجالعلىمنفعة

.(2)الأخرىالحياةأمورمنذلك

.22-7آية،يوسفسورة(1)

الصافي،وتفسير،562115،الطبري،القرآنآيتأويلعنالبيانجامعينظر:(2)

.713،الفيفالكاشاني
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وأخاهيوسفلأذأبيهممنلامنهمخطأكانهذاأذالأمرحقيقةوفي

نجي:أيلعلهأوأبدآ،فيهلاشكمماوهذاأكثرللرعايةيحتاجانصغيرينكانا

وتأكد،النبوةإرهاصاتالضتةيوسفصغيرهفييرىكانالصتل!يعقوبالله

معاملةفيالاحتياطيطلبذلكومعالرؤيا،أمرمنعليهقصه.مماذلكمن

قالهذاوفي،(1)بينهموالتحاسدالتباغضيثيرماوتجنبالقبلةفيولوالأولاد

إحدىسألتوقد(2)"أولادكمبينواعدلوااللة،،اتقوا:!محمداللهنجي

يكبرحئ)الصغير:قالت:إليكأحببنيكأيلها:فقالواذلك،فيالأمهات

بهذاونحنالإشارةمنولابد(3)(يشفىوالمريفحئ،يقدمحئوالغائب

كالمحبةالعاطفيةالأمورفيأبنائهبينيعدلأنئطالبلاالأبأنالصدد

قلبهعلىللإنسانسلطانفلاذلك،علىيقدرلالأنهوغيرها،والشفقة

فيجاءماذلكعلىوالدليليريد،كيفمابعواطفهيتحكمأنيستطيعولا

قجيلاأفلآخرضئخؤثؤآليمتئلإتئنتقولؤأآنتحمتتاليفؤ(ؤثن!:تعالىقوله

غفوراكأنآلثةقإلثؤتسقوأتضيو(وإيئختمعفقةقتذروهاآقضتلي!ل

اللهأماممحاسببلمطالبفهوالماديةالأمورفيالعكسعلى،(4)(زحيما

هنالكولكن.(")بينهمللتباغفوالتحاسدمنعآفيهاأبنائهبينيسويأن

إخوةوغيرةحسدفيالرئيسالسببهوماهو:هنانفسهيطرحسؤال

.21ه-411221الزحيلى،وهبهالمنير،التفسيرينظر:(1)

.8282،324/2برقم،حنبلبنأحمدأحمد،الاماممسند(2)

.251112رضا،رشيدمحمدالمنار،تفسيرينظر:(3)

.129:آيةالنساء،سورة(4)

.32طهماز،الحميدعبد،والعلموالنبوةالوحيينظر:(5)
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غائبآخرسببهناكآأفقطأبيهمحماالسببأكانمنه؟أل!لايوسف

يوسف:إخوةلسانعلىتعالىقولهفيإن:نقول،الكثيرينأنظارعن

واضحوبشكلالكريمالقرآنأشارفقد(1)(إييناإلى+آحمتوآخوة!ليوسفا

أحبكانإنهمنال!تسلايعقوبأبيهعندالضتلأيوسفاللةنجيمكانةإلى

إلىهناأضافوه،بنيامينيقولوالمو)وأخوه(قالوا:عندماأنهمإلا،إليهأبنائه

نأوصريحواضحوبشكليدلفهويدلإنوهذاالستلأ،يوسفاللهنجي

بنيهلأصغرالوالدحبنوعمنليسالصتلأيوسفلابنهيعقوباللهنجيحما

كانلوإذخاص،وحنانورعايةحبإلىإخوتهدونالصغيرهذايحتاجلما

يوسف!ثأباهموجدواأنهمإلا،الحبهذاقنلسكتوالهمواضحآذلك

يعقوباللةنجيأناليقينعلمتيقنوالذلكالأصغر،شقيقهمنأكثرالمتصلا

مننبتآأبوهمكانولما،فيهميراهلاشيئآالستلأيوسفابففييرىالضتلأ

نأنفوسهمثنياستقرفقد،وجدهأبيهعنالنبوةورثوقد،نبوةسلالة

نأعلىيدلوهذا،الرسالةوحملالنبوةفيالوريثسيكونمنهمواحدآ

فيلاالدينفيحسدكانولكندنيويلأمريكنلمالضتلأليوسفحسدهم

كتابهفي!يئاللهذكرثم.(2)الدينمعئمنيعقلونكانواماقدرعلىالدنيا،

ومفصلرائعوبشكلالختلأيوسفعلىالأخوةمؤامرةأي:المؤامرةالعزيز

مجهولةأرضفيانبذوهأوأل!لايوسفاقتلوالبعضةوخ؟افعبقالحينما

تستريحواذلكفعلتمفإنفيها،أنتمالتيللمشكلةحسمآالعمرانعنبعيدة

وأيوسفقتلبعدوتكونوا،غيركمدونلكمأبيكم.ممحبةوتفوزوامنه،

.8:آية،يوسفسورة(1)

.39سليماذ،خليك)المفتراة(،والتوراةالقرآنبينالفروقاتينظر:(2)
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العقلفيأوالعمرفيكبيرهميقولثم!لينجة،اللهإلىتائبينقومآأرضآطرحه

باحمه،الكريمالقرآنيصرحولمروبيلأويهوذاوهوهذا،فيلناعلملا

أنهولاسيمااللةعندوكبيرةعظيمةجريمةالقتلفإنقتلهعلىتقدموالا

فيالسائرينالمسافرينبعضيلتقطهحئالبئر،أسفلفيألقوهولكن،أخوكم

لناحاجةولاأبيهعنبإبعاده،غرضكميتحققوبهذا،للتجارةالأرض

إلىليصليعيشأنالكريملنبيهوقذرالأقدار!بئاللهغئروبهذا،(1)بقلته

بعد.فيماإليهوصلما

ارتكابقبلوالتوبةالجريمةارتكابقبلالتوبةأضمروانجدهموهكذا

علىوالدليلقترافها)2(،عدىوتشجيعللجريمةتبريربلتوبةتعدلاالذنجما

أخرى.ممكيدةالقتلاستبدلوانجدهموهكذا،(3)(توبة)الندم:!صقولهذلك

طريقعلىتقعالتيالبئروهي،لديهممعروفةبئرأسفلفيالإلقاءوهي

علىيدلالذيقولهمإلىانظرثمومصر،الشامبلادبينالتجاريةالقوافل

فالالتقاط)يلتقطة(السلأيوسفأبيهممنلأخيهموحسدهمقلوبهمغلظة

اللقيطومنهالطريقمنالشىءتناولأوالضياععلىمضرفشيءأخذهنا

!نجهاللةيخبرناثميحسبة)4(.أنغيرمنيجدةأو،أباهيعرفلاالذيالولدأي

،البيانومجمع،42112،الزمخشري،والكشاف،21814،البغويينظر:(1)

الفيف،الصافيوتفسير،11002كثير،ابن،والنهايةوالبداية،36215،الطبرسى

.713،شانيالكا

.29-28،والعلموالنبوةالوحىينظر:(2)

.418115،الخامسالباب،الطبرانيالكبير،المعجم(3)

وتفسير،21536،الطبرسى،البيانومجمع،21214،الزمخشري،الكشاف:ينظر(4)

.151942،الرازي
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أبيهمإلىجاءواعندما،الجريمةوارتكابالتنفيذأسلوبعنالعزيزكتابهفي

مناوتخاف،يوسفأخيناعلىتأمنالالكماأباناياله:فقالواالصتلأيعقوب

ثمله،لحسدهمذلكخلافيريدونأنهمإلا!عليهونشفقنحبهونحن،عليه

يأكلالصحراءفيالمرعىإلىكعادتنانخرجحيثغدآمعناابعثهله:قالوا

نجيفأجابهمئصيبة،مكروهأيمنعليهنحافظسوفوإئا،ويسعىويلعب

وأخشىكان،نحوأيعلىلينراقهليحزننيإنيلهم:قائلأالسنلأيعقوبالله

تبينوبهذاوسباقكم،ولعبكمبسعيكممنشغلونعنهوأنتمالذلمج!يأكلهأن

منعليهخوفهوثانيهمانراقه،علىحزنهأولهماعذرينلهمقذمالصتلأأنه

الذئبأكلهلئنواللةالحالفيفأجابوه.(1)الحجةلقنهحاالممصلأوكأنه،الذئب

عنالستلأيوسفالفهببيذهبوافلمافينا،خيرلاأشداء،أقوياءجماعةوغن

فيإلقاؤهوهوأبدآ،فيهترددلاعزمآوعزموامرادهمعلىصمموا،أبيه

الشاملةالقدرةذواللهولكن.يهلكأويشاءحيثليذهبالبئرأسفل

سينصرك!شاللةأن،الأغلبعلىإلهاموهيإليهأوحىالنافذةوالإرادة

وهذايوسفإنكيعرفونكلاوهمبعدفيمابكفعلوا.مماوستخبرهمعليهم

أما.(2)اهيفهوالتيوالشدةالمحنةهذهمنالسعلأيوسفلنبيه!قياللةوعد

جاءثم(3)(آلخليإلىرئليوآؤحئ!:تعالىقولهإلهاموحىكانإنهعلىدليلنا

،القرآنلأحكاموالجامع،01134،القميالحسنأبيالقمى،تفسيرينظر:(1)

.236/5الأندلسى،حيانأبو،المحيطوالبحر،139-13819القرطي،

الطوسى،،القرآنتفسيرفيوالتبيان،222112الزحيلى،وهبهالمنير،التفسيرينظر:(2)

.88141،الجوزيالرحمنعبدالمسير،وزاد،31214،البغويوتفسير،31601

.68:آية،النحلسورة(3)
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ظلمةفيإليهرجعوافحينماالضتلأيعقوباللهنجيلأبيهمالكاذبةالأعذاردور

قالوا:السنلا،يوسفأخيهمعلىوالجزعالأسفوي!هرون،يتباكونالليل

فأكلهوأمتعتناثيابناعنديوسفوتركناونلعبنتسابقذهبناإناأبانايا

ونحنقالوا:ثمالضتلأ،يعقوباللهنجيمنهجزعقدكانالذيوهذا،الذئب

وأش!فكيفهذاقولنافيلكصادقينكناوإنحئتصدقنالاأنكنعلم

القولهذاقالواوإنماوقع،مالعجبذلكعلىمعذوروأنت،بذلكتتهمنا

أنهم،وكذبهمتدليسهمفيزادوماضمنآ،قولهمفيبالكذبلاحساسهم

هناوالمرادبالكذبيوصفلاهنافالدمكذب،بدمملطخآبقميصهجاؤوا

فيالبلاغةجمالمنوعذاالمبالغةطريقةعلىبالمصدروجيءمكذوببدم

سخلةدممنأخذوهمفترئمكذوببدمهناوالمقصود،الكريمالقرآن

القميمهذاأنأباهمواهمينبدمهاالصلأقميميوسفلطخواثمذبحوها

لوإذ،الشريفقميصهيخرقواأنمج!اللةفأنساهم،الذئبفيهأكلهالذي

يصدقهمفلمذلك،فيشكأدنىدونالقميصلتمزقالذلمجكاافتراسمنكان

ما،أمرآأنفسكملكمسهلتبللهم:قالثم،عنهموأعرضيعقوباللةنجي

وعونهبلطفهالكربيفرجحئبالئةوأستعينجميلأصبرآذلكعلىفسأصبر

الجميلالصبرعنسئل!قمحمدالبيأنورويقدير،شيءكلعلىإنه

الضتلأيعقوباللةنجيئأنللنظرالملفتومن.(1)هعمشكوىلاالذيهو:فقال

هذا،زعمهمفيكاذبينأبناءهأنالكامليقينهمعالسنلايوسفعنيبحثلم

القافلةأصحابئحذثفلملقدرهاستسلمالمتحلأيوسفاللةنجينجدوكذلك

،البيضاويوتفسير،578/1ء،الطبري،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع:ينظر(1)

.375/4كثير،ابن،العظيمالقرآنوتفسير،278/3
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ذأوهوبه،إليهاللهأوحىماإلىمستندآبالصمتلاذبلهذاأمرهفي

وهتمهدابآقرهتمتت!تنقو!:تعالىلقوله(1)دعبفيماعليهمسينصرهالله

لالمجثثعرربئ()2(.

إخوتهتركةعندماالجبفيالاتلآليوسفجرممطعما!باللهيخبرناثم

ماءعنتبحثسيارةجاءتحئ،أيامثلاثةالبئرفيفمكثنريدآ،وحيدآ

أدلىالبئرذلكجاءفلماالماء،عنلهميبحثالذيوهوواردهم،فأرسلوا

مترلةالبشرىفأنزلمنها،فأخرجهالدلو،بهذاالصديقيوسففتشبث،دلوه

فاستعيدئباعغلاملأنهذلك،فيوالسبببه،فاستبشروا،شخمينادي

ولم،يشاؤونكيفمافيهيتاجروذلهمبضاعةليكونالناسعنوأخفوهالحر،

يبهاللةأنإلاحقيقتهومعرفةالغلامهذاأمرمنالتحققعناءأنفسهميكلفوا

نبيهعنالواقعهذادفععلىقادروهوبه،إخوتهفعلهومايفعلون.مماعليم

معدودةدراهمبخسبثمنباعوهثمسابقآ)3(.مقذرةاللةحكمةلكنالكريم

غير:أيالزاهدينمنفيهوكانواموزونةدراهملكانتكثيرآالثمنكانولو

دائمآللشيءوالملتقط،التقطوهلأنهمذلكفيالسببولعلوراعينحريصين

رجلالستلأيوسفيضتريأنجمفلياللهقذرثم.باعهبكميباليلابهمتهاون

هذاوكان،الخلقوحسنوالنبلالخيرالكريموجل!فيفتفرسمتفرسحلمذا

صرحكاكماالعزيزعليهويطلقالملكبعدأي:مصرفيشخصيةثانيالرجل

زوجتهبهوأوصىبيتهإلىمكرمآمعززآوأخذهفاشتراه،الكريماتالآياتبه

.21جرار،نريزمأمون،ترآنيةودراساتقدريةلمساتينظر:(1)

.15:آية،يوسفسورة(2)

.376/4كثير،ابن،العظيموالقرآن،42612،الزمخشري،الكشاف:ينظر(3)
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منآشتزدةآلذى!وقالقائلأ:العزيزلسانعلىالكريمالقرآنيخبرناوبهذا

أي:،كريمعندناومقامةمترلهاجعلىأي(ئؤنهآ!رعيلافرآيه!!ر

عسىالعزيز،أخلاقوحسنكرمعلىيدلفهويدلإنوهذامرضيآ،حسنآ

عزيزأنالكلامهذامنويبدولناولدآنتخذهأوحاجتنا،قضاءفيينفعناأن

يقولمنعلىنردكيفعرضهتمالذيهذاوبعد.(1)هلولدلاكانمصر

الممتلأيوسفاللةنجيزمنفيوالمتأملالقارئأنبياء؟السهملأيوسفأخوةإن

ال!تلأ،يوسفاللةنجيإخوةفعلةمالناترويقصةأنهاشكوبدونيجد

والرعايةللتربيةاهتمامأي:ودونبارد،بدمالصتلأيعقوبوأبيهبيوسف

بهجاءومايخ!انهبالئةاممانهمعدمعلىيدلفهويدل،إنوهذا،والأخوة

!نجهاللةقدرةتمامآوأنكروا!شاللةوجودكليآأغفلواقدوإنهم،الكرامأنبياؤه

لفظإن:لهنقولالسبطبلفظاحتجمنأماالأمور)2(..ممجرياتالتدخلعلى

فيجاءماذلكعلىوالدليلالأبناءعلىوليسالأحفادعلىئطلقالسبط

المعجمفيوجاءالولد")3(ولدوهوالأسباطواحدالسبط،،قيلالمنير:المصباح

.(4)"والابنةالابنولد،،السبطأيضآالوسيط

.228711،طنطاويسيدمحمد،والوسيط،428/2،الزمخشريالكشافينظر:(1)

محمد،الدينجالزهدي،المقدسوالكتابالكريمالقرآنبينيوسفينظر:(2)

.!لاد"!ثل.حامه3!مم**.حه*،الاسلاميةالفرقانشبكة

مادة،264/1الفيومى،محمدبنأحمدالكبير،شرحغريبفيالمنيرالمصباح(3)

سبط.مادة،30817منظور،ابن،العربلسانوينظر:سبط،

نجار،محمدالقادرعبدحامد،الزياتأحمد،مصطفىإبراهيم،الوسيطالمعجم(4)

المرتضى،الفيضأبو،القاموسجواهرمنالعروستاجوينظر:،41411

سبط.مادة،32919
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(1)(!اللهرسول)سبطاالسلاآ()عليهماوالحسينالحسنحديثوفي

واحدأبإلىيرجعونالذينوهم،العربمنكالقبيلةاليهودمن،،والسبط

.(السلام)عليهماإسحاقوولدإسماعيلولدبينليفرقوذلكسبطآ،ئهي

أحفادعلىاطلقالأسباطلفظبأذتقولأنتستطيعوبالتاليأسباطوجمعه

كلإلىذلكيتعدكطبلعشر،الاتنيأبنائهعلىوليسالسنلايعقوباللهنجي

!لهؤلوأ:البقرةسورةفيتعالىقولهأما.(2)"اذهيومناإلىإسرائيلبنينسل

ؤآلأستساوؤتغقوبترإشخقؤإبهييلإئرهرإلمتائننذؤقآإتيتاأنننذؤقآبألتهءاضنها

ؤتخنيمثهو\خدتايقئقتنقلاريهؤيحنآلصبتوئأويئؤقآؤجميم!ئكولمئأويئؤمآ

!اشحىصوإشفعيلإبقهوإنتعؤلؤن!آ!:تعالىوقوله،(3)(لمخصيئولنتة

آطقمؤقنآلتةآيرآغقلمءآنئتمفللهصركن9ؤلهوداكأنوأؤألأشساطوتغقولب

فالمقصوفى.(4)(ئقصثونعخابقعليألئه"ؤتاآلئةيمنىسعنذ!هذيمفنكمر

يجى،زكريا،،سليمانداود،،موسىوهمالعصورمرعلى!لاللةأنبياءهنا

نمالقرآنالذيعضرالاثنيالصنلايعقوباللةنجيأبناءمنوالوحيد،عيسى

القرآنفيجاءماذلكعلىوالدليلفقط،الصنلأيوسفنبوتهعلىالكريم

م!خذضخاك!شنيزتمقابآلضتتتقتليحنيوشف!ونقذخآء!تم:الكريم

.4141،11245برقم،البخاري،الصحيحالجامع(1)

الفرقانمنتديات،الدينجمالزهدي،المقدسوالكتابالكريمالقرآنبينيوسف(2)

!لأ.للأللأ.حاهم3اك!أل*.حه*،سلامية!لا

.136:آية،البقرةسورة(3)

.041:آية،البقرةسورة(4)
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آدتهيصجل!دلليرس!ولاءبغبمنماأطهتخعثلنفقترهل!إذاحتئبوء

منعلىويستنكرأنمياء،انهميقولالذيفأما(1)4-"ررر!روص" ء(مرلابمسر!هومن

الكريمالقرآنإلىفليرجع،بحالهمأعلمواللهلهةنقولأنبياء،غيرإنهمقال

أبيه،معالممصولإبراهيماللهنجيوقصة،ابنهمعأل!تلانوحاللهنجيقصةوليقرأ

أخيهمإلىنسبهم!بهاللهأنلاحظثمرهمه.اللهرسولعملهبأبيوقصة

.(2)أبناءهكانواأنهممنبالرغميعقوباللهنجيإلىينسبهملموالضتلايوسف

هف!بم!!!ألاجيى!!وأعؤإمبر!؟ل!اإ!الي

:الحوادثسياقفيالكريمالقرآننصيشابهالذيالتوراةنصهذا

أليس:ليوسفإسرائيلفقالشكيمعندأبيهمغنمليرعواإخوته،،ومضى

له:فقالأنذاهاله:فقال،إليهفأرسلكتعال،شكيمعنديرعونإخوتك

حبرونوطاءمنفأرسلةخبرآ،ليوردالغخوسلامةإخوتكسلامةاذهب

قائلأ:الرجلفسألة،الحقلفيضالهووإذرجل،فوجدهشكيمإلىفأتى

قد:الرجلفقال،يرعونأينفأخبرني،إخوتيطالبأنا:فقالتطلبماذا

وراءيوسففذهبدوثانإلىلنذهبيقولونحمعتهملأنيهنامنارتحلوا

لهاحتالواإليهماقتربقبلمابعيدمنأبصروهفلما،دوثانفيفوجدهمإخوته

نقتلةهلمفالآنقادمالأحلامصاحبذاهولبعف:بعضهمفقالليميتوة،

تكونماذافنرىأكلةرديءوحشونقولالآبار.إحدىفيونطرحة

لأوبينلهموقال.نقتلةلا:لهموقالأيديهممنوأنقدةلأوبينفسمع،أحلامه

43:آيةغانر،سورة(1)

محمد،الدينجمالزهدي،المقدسوالكتابالكريمالقرآذبينيوسفينظر:(2)

هم)س!.كال!دث!".ح.*!مم!53،"،الإسلاميةالفرقانشبكة
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لكييدآإليهتمدواولاالبريةفيالتيالبئرهذافياطرحوهدمآتسفكوالا

عنخلعواأنهمإخوتهإلىيوسفجاءلمافكان،أبيهإلىليردهأيديهممنينقذه

البئروأماالبئرفيوطرحوهوأخذوهعليهالذيالملونالقميصقميصة،يوسف

ونظرواعيونهمفرفعواطعامآليأكلواجلسواثمماء،فيهاليسفارغةفكانت

الفائدةما:لإخوتهيهوذافقالمصر،إلىبهاليترلواذاهبينإسماعليينقافلةوإذا

لأنةعليهأيديناتكنولاللإسماعيلييننبيعهتعالوادمةونخفيأخانانقتلأن

يوسففسحبواتجارآمديانيونرجالواجتاز،إخوتهلهفسمعولحمناأخونا

يوسفوإذاالبئرإلىراؤبينورجعمصرإلىيوسفوباعواالبئرمنوأصعدوه

إلىوأناموجودآليسالولد:وقالإخوتهإلىرجعثمثيابةفمزقالبئرفيليس

فيالقميصوغمسواالمعزىمنتيسآوذبحوايوسفقميصفأخذواأذهبأين

حققهذاوجدناوقالوا:أبيهمإلىوأحضروه،القميمالملونوأرسلواالدم

افترسأكلةرفىيءوحشابنيقميصوقالفتحققةلاأمهوابنكأقميص

ابنةعلىوناححقويهعلىمسحآووضعثيابةيعقوبفمزقافتراسآيوسف

إلىأنزلإني:وقاليتعزىأنفأبىليعزوهبناتهوجميعبنيهجميعفقامكثرةأيامآ

لفوطيفارمصرفيفباعوهالمدينانيونوأماأبوهعليهوبكىالهاويةإلىنائحآابني

.(1)"الشرطةرئيسفرعونخصي

عندما،والثلاثينالسابعالصحاحمنالتكوينسفرفيالتوراةلناتروي

يوسف،يعقوبأرسلأبيهمغنمليرعوا،(2)شكيمإلىيوسفإخوةمضى

.36-12137اصحاح،التكوينسفرالقدسم،العهد،المقدسالكتاب(1)

الحالياسمهالمالعامدنأقدممنوهيالكنعانيونابتناهاقديمةمدينة،شكيم(2)

،المقدسالكتابقاموسينظر:ثهالأ،ميلآ(5،31)أورشليمعنتبعد)نابلس(

.!لل!ثل!لل.!اي!ط(!6.حه*،الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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قدالكنعانيةبعفالقبائلتكونأنخشيةالغنموسلامةإخوتهسلامةلينظر

طاعة،الطاعةهذهتكنولم،لأبيهطاعةفييوسفانطلق،عليهماعتدت

لإخوتهوطاعةلأبيهطاعةكانتإنماأجير،طاعةولاعبيدطاعةأوخوف

هناكيجدهملموإذحبروذ)1(.وطاءمنانطلقحبكلوفيله،الحاسدين

بعيدمنأبصروهإخوتهوجدوعندما،عنهميبحثبل،بدونهميرجعلم

ظهورهمالخطاةهؤلاءأعطىفقدإلينا،قادمالأحلامصاحبهاهووقالوا

عزمفقد،يقتلوهأنوقدرواخلفمنأكتافهموجعلواالبار،أخيهموجهفي

فكرةضدوقفرؤبينلكن،المنفوشالمتغطرسهذاقتلعلىمنهمتسعة

فارغةبئرفيبهرمواثمعنهقميصهبترعفاكتفواذلك،منومنعهمالقتل

الإحماعيليينمنقافلةمرتعينهالوقتفيأيالوقتهذاوفي،مهجورة

ونجدمصر،فيبهاليترلواوالبيلسان)3(.بالكثيراء)2(،محملةجلعادمنقادمة

فيجوعآيموتقديوسفأنفجأةتصورعندماضميرهوخزهيهوذاإنهنا

السلعةيوسفيكونتجاريةصفقةالآخرينعلىفاقترحالمهجور،البئرذلك

شكيمعنتبعدوهى)خليل(الآنوتسمىلمالعافيالمدنأقدممنوهى،حبرون(1)

المهتدينمكتبة،المقدسالكتابقاموسينظر:،الغربيالجنوبإلىميلأ(19)

."ته!".الأ6،6ل!6،!.ح66،5،سلاميةلاا

منيؤخذالأشياءلصقوفيالطبفييستعملالصمغأنواعمننوعهوالكثيراء:(2)

الإسلامية،المهتدينمكتبة،المقدسالكتابقاموسينظر:المعز(.)شوكةأشجار

"".الا،دل،،6*.ح*ه.

ساقهاجرحعندالبيلسانشجرةمنبسبيلالرائحةطيبدهنوهو:البيلسان(3)

المهتدينمكتبة،المقدسالكتابقاموسينظر:،والتحنيطالطبفييستعملوهو

."لال!".*الو!،6*.3هيم،سلاميةلإا
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إنسانيةأكثرذلكلأن،عاديعبدكأييوسفبيععليهمعرضأيفيها،

منوأخذوهالبئرذلكإلىالإخوةفذهتذلك،علىواتفقوالهمفائدةوأكثر

بها،ورحلواسلعتهمالتجاروتسلم،الفضةمنبعشرينللإسماعيليينوباعوهالبئر

تقوللافالتوراة؟نعلملاكاناأينالصفقةفييشتركالموبنيامينرأوبينلكن

ينويكانرأوبينبأنبالاستنتاجلنايسمحالتوراتيالنصلكنذلكعنشيئآ

ولمالبئرإلىذهبعندماكبيرآحزنآحزنولذلكسرآالبئرمنيوسفإخراج

،،فمزق؟أمضيأينوأناموجود،غيرالولد:وقالإخوتهإلىفجاءيوسفيجد

الثيابولطخواالماعزمنتيسآذبحواثم.(1)"يتصرفكيفيعرفولمثيابة

هذا،وجدنا:الآتيةالكلماتمعيعقوبالعجوزإلىوأرسلوهابدمهالجميلة

ضاروحش،ابنيقميص:وقاللمأصرخةفصرخلا؟أمهذا؟أقميمابنكانتبه

أيامآابنهعلىوناححقويه؟علىشدثمثيابهفمزقافتراسآ،يوسفافترس

هناكوباعوهمصرإلىمعهميوسفساقوافقدالإسماعيليونأما،كثيرة

نرعون)2(.قصرقيم)فوطيفار(اسمهفرعونقصرفيكبيرةلشخصية

الم!اوش!!ف!ي!8ه!أ

الآتي:النحوعلىالفروقاتونجذالنصينكلافيالنظرعند

الننملأيوسفإخوةنفوسأغوارلناكاشفآالعزيزكتابهفي!بهاللهيخبرنا-1

الكريمالقرآنلنافيذكرأبيهممنلأخيهموحقدحسدمنتطويهوما

منومتسلسلرائعوبشكلالصديقالبيعلىفيهاتآمرواالتيالمؤامرة

.91611،إصحاح،التكوينسفر،القديمالعهد(1)

يعقوبتادرسالقممرر،37:إصحاح،التكوينسفرالقدسم،العهدتفسيرينظر:(2)

.44،!://"".ى*6ح4ول3حلأ"هح.4،الكنيسةشبكة،ملطى
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1-

(1)

(2)

(3)

البئرفيإلقائهإلىأل!لايوسفوأخذهمالننتلأيعقوبلأبيهمخداعهم

أخيهمعنخبرهمفيكاذبينمدلسينيبكونعشاغأبيهمإلىمجيئهمإلى

منيجعلالذيالقدهـيمنمالعهدفيجاءماخلافعلىالضتلأ،يوشرر

نرقانهذاوفيتصميمأوتخطيطسابقغيرمنفجائيآحدثآالمؤامرةهذه

.(1)واضحواختلافكبيراذ

بينهفاصلأحدآكانالكريمالقرآذخبرفيالسخلآيوسفاللهنجيقميص

مراتسبعدكرفقدالقد!يمالعهدخبرفيأما،عليهإخوتهتسلطوبين

.(2)اهيفئذكرمرةأيفيعضةولاعبرةولا

مديانيينلاإسماعيليينعربآكانواالبئرمنالصتلأيوسفاستخرجالذيإن

بعفنصوصه.فيالقد!يمالعهديدعيكما

:(3)كلذعلىوالدليل

الأمم.منأكثربهويستبشرونبالغلاميفرحونالعربأن

الجمالمنيوسفاللةلبيكانمامعالزاهدينمنفيهكانواأنهم

.العربإلاالغلمانجمالفيتزهدأمةنعلمولا

فغاروابهتفتتنأننسائهمعلىخافوافكأنهمباعوهماسرعانأنهم

.العربإلالأحدالصفةهذهوليستمنهعليهن

!ة

.45،سليمانخليل،المفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقات:ينظر

.48،نفسهالمصدر

.ءهص،سليمانخليل،المفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقات
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الثالثالهبحث

القديموالعهدالكريمالقرآنبينالنساءوكيدالمؤامرة

طكر!وط!رأق!طثساءوكسطالمؤأصره؟الأولج!أ

العزيز:كتابهفيتعالىقالط

لثهتتؤقالتآلأئو.وغققمضتف!مهمهءعنتثيهافهؤآلتى!ؤدتؤدته
"ص

بوءهغمثؤتقذ!آلظيموئيفيحلاإتليقثؤائن!ضآزيئ"إتهكلوآلئومعادذقا

يمنإتهفىوآثفخمتثآةحآل!تمؤغتهلتقيرف!ذلبنرئهجءبرفنزةاأنتؤلأبهاؤهتم

تذاسميذقاوآتقتادلريحنو!يصعهوقذتآئآبؤآشتتقا!آلمخلعحيئنا3مجصا

هىتال!آلمرغذأفيآؤيمتصحنآقإلأاسمؤيآقيكآتادتنجزآءماقاثتآئالهب

فض!ذقتقئليمنقذقضيطحهوإنكأئآقلهآفنشماهدوشصالدتقييىعنتنيزؤد

آلضخديين!منوالود.لرفبهذلتمنتذ!يصحطوإنكان!آثبهدبينمنوهو

يوشف!عطمإبئبه!ذكن!يدكنمنإتهقالدبريمنقذقهيصهوققارةا

ئ!يؤقال!!آئخاطينمن!غمتىإئئيلذييكوآشتغميرىعنهداآغيرضى

تجايقضحنليفىلزتهاإتاحضاشتغفهالهدءتقييهعنفننهاترودآتعنييمفشرآتآيخؤقدآفى

!مصكيناتتهنلهصجذؤاشتماكوومتكاقنؤأغدتإلتهنآزسملتبغكيرهنقعمت!تقا

إلأهذآإقلهمصراهذامايتؤخمث!ؤققنآتدتهنؤقطغنآكتزتثررآئةبققاعلتيهن1خربئؤقاثمتى

لتموثبنتفمصصوءقآشتغصمعنرودئهؤتقذييهلغتتيئآلذىلكنقذ!قاتتملثكيىلير

مخاإلتآحميآلسحىرلثقال!آلضخعرينيمنوثيبهوناليمتمخنةامرةومآيفعل

لهفىقآشضحاب!آتجفلدقنؤآكنإثيهنأضصبمجيئكئدممنتضرفلأولمإتهتذلمحونني
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آلأتنتىرآوأماتغديمنقمتذاثق!أئغليرممؤآلمئئييعاتلىعةكئدلهنزئثوقصرف

.(1)(زهيئتح،هتخ!تتت

التيوالابتلاءاتالمحنأعظمعن،الكريماتالآياتهذهفي!لياللةيخبرنا

ببياعجبتالتيالعزيزامرأةذلك،فيوالسببالضتلأيوسفاللهنجيبهامر

رجولفاكتملتفتئأنهولاسيماوعشقتةفأحبتهكبيرآإعجابآيوسفاللة

المرأةهذهفعصتمنها،تريبقصرهافييعيشفهوناظريها،أمامووسامته

ربتةالتيفهيأمه،آمقافيأنهاتمامآوتجاهلت،نفسهعنفتاهاوراودتربها

بهذاونحنالإشارةمنولابدمرضيآ،مكانآبيتهافيلهوجعلتوكفلته

والدليل،(2)زمانهفيلهنظيرلاوبهاخجمالأاعطييوسفاللةنجيأنالصدد،

فيىهم!محمدالبيوصفهعندما،الشريفالنبويالحديثفيجاءماذلكعلى

(3)(الحسنشطرأعطىقدهوإذابيوسففإذا...)قائلأ:والمعراجالإسراءليلة

.؟المراودةمعئالمقامهذاونحننوضحأنلنالابد،إذن

.(4)(ولينبرفقوالطلحثالإرادةهيالمراودةأصل)إنذلك:فيالقرطيقال

وذهبجاءإذايرودرادمنمفاعلة،،المراودةهذا:فيالزمخشريوقال

الشيءعنلصاحبهالمخادعيفعلمافعلتأينفسهعنخادعتهالمعئكأن

عبارةوهيمنهويأخذهعليهيغلبةأنيحتاليده،منيخرجهأنيريدلاالذي

.(د)"اهايإلمواقعتهالتحملعن

.3ه-23الآية،يوسفسورة(1)

.43طهماز،الحميدعبد،والعلموالبيالوحىينظر:(2)

.41،28613"82برقمأحمد،الإماممسند(3)

.62191القرطي،،القرآنلأحكامالجامع(4)

.9/224،الزمخشري،الكشاف(5)
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)خادعتة(قائلأ:المراودةمعئإلىتفسيرهفيالقميالحسنأبيأشاروقد

.(1)المخادعة،المراودةمعئفيكونالخداعإلىواضحوبشكليشيرفهووبهذا

خداعفيولينبرفقمطالبةهي:المراودةذلك:فيالشعراويوقال

فيههوممايخدعأسلوبفيورفقبلينمطالبتةأيتريدةممنتريدهمايستر

عليهوأحكصتمواقعتهاأي:لمخالطتهاودعتةلهتجملتثمتطلبة)2(.ماإلى

أقبلأي:لك()هيتله:وقالتأبوابسبعةإنهاوقيل،الأبوابإغلاق

وقالالامتناعأشدالطلبذلكعنامتنعالضتلاأنهإلاتريد،ماوافعلوبادر

أهلهفيبالفاحشةاقابلةفلاإليوأحسنمترليأحسنربيإنهاللة()معاذلها:

الذينيفلحلاإنهالكبير،السيدعلىالربكلمةيطلقونوكانواأبدآ،

يوسفاللةنجيبردوقاطعصريحالقرآنيوالنص.(3)ةللاحدوديتجاوزون

تذكرمعوالتقوىالعفةعلىالإصراروهو،السافرةالمراودةتلكعنالاتلأ

منجزاءالإلهيةالنبوةبعينيرىكريمنجيأنهولاسيما،عليه!شاللةنعم

حصرالقد:نقولبها(،وهمبههمت)ولقد،!لههاللةحدوديتجاوز

وراءسارفمن،الواقعةتلكفينظرهموالمحدثونالقدامىالمفسرون

البراهينكلمعيندفعلاشبقآهائجآالضتلأيوسفاللةنجيصؤرالاسرائيليات

سقففيالضتلأ)يعقوب(أبيهصورةلهصورتفقدله،!بهاللةأعطاهاالى

السماء،فيالنبيينمنأنتيوسفياله:قائلأإصبعهعلىعاضآوهوالمخدع

إلىالزنا...عنتنهاهآياتلهصؤرتثم،الأرضفيالزناةمنتكونفكيف

.34211القمى،حسنأبيالقمى،تفسير(1)

.0616،الشعراويمتوليمحمد،الشعراويتفسيرينظر:(2)

،213/12،الآلوسي،المعانيوروح،37914كثير،ابن،العظيمالقرآنينظر:(3)

.1/321،الطباطبائى،والميزان
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الذيال!تهملأيوسفاللهنجيبهايوصفأذيمكنلاالتيالأساطيرمنذلكغير

.(1)رسالتهوحمللنبوتهاللهاصطفاه

همبهاوهمالفعلهمبههمتإنهاعلىفسارواالمفسرينجمهورأما

محمدالشيخالمرحوآوأنكر.(2)فتركربهبرهانلهواتضحتجلىثم،النفس

بضربههمتإنها:وقالالرأيهذاالجمهورعلىالمنارتفسيرهفيرضارشيد

آثرولكنهالاعتداء،بردهووهئم،الآمرةالسيدةوهيلهاوإهانتهإبائهنتيجة

الضربهتمبأنهالهئمتفسيره،،أما.(3)ربدمنقميصةوقدتفلحقتهالهرب

البعدلمحاولةرأيمجردفهيالعبارةفيعليهادليللامسألةفهذهالضربورد

تكلفوفيهالواقعةتلكفيإليهالميلهمأوالفعلهمعنالسلأبيوشرر

الفتنةدواعيأمامبالعفةالتشبثذلكومثل.(4)"النصمدلولعنوإبعاد

يل!خيفالئةفيه،كانعماصرفهبرهانآلهل!مجاللةبئنوكماأثبتناة،والإغراء،

منالمتشلأيوسفإنوالفجور،والزقالسيد،وخيانةوالمعصيةالمنكريقيه

الشيطانيستطيعفلا،ورسالتهلوحيهواختارهماصطفاهمالذيناللةعباد

ينشبقانوهمازوجهاقدوموهيالمحرجةالغريبةالمفاجأةوحدثتإغواءهم)5(.

أسرعتوهي،ليخرجالبابيريدمسرعآمنهافرالضيلافيوسف،البابإلى

،يهربوهولحقتةأي(6)(*لجرمنر!يصحه!وقذت،الخروجعنلتمنعةوراءة

.1981112قطب،سيد،القرآنظلالفيينظر:(1)

.011242،الزحيلىوهبهالمنير،التفسيرينظر:(2)

سيد،(القرآنضلال)فيعننقلأ،229112رضا،رشيدمحمدالمنار،ينظر:(3)

.1981/12قطب،

.1981/12قطب،سيد،القرآنظلالفي(4)

.382/4كثير،ابن،العظيموالقرآن،234/4،البغوي:ينظر(5)

.2:آية،يوسفسورة(6)
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عنسقطقميصهإنوقيلفظيعآ،قدآفقذته،،ورائهمنقميصةفأمسكت

فحاولتزوجها،وهو،البابعندسيدهاوجداوحينئذالشر!،جسده

وكأن:فقالتالممهمل!يوسفاللهببيالتهمةوإلصاقجرمهآمنالتنصل.ممكرها

يعذبأويحبسأنإلا،فاحشةبأهلكأرادمنجزاءماحاضرآ،كانالجواب

إلىانظرثمال!تيلأ،بيوسفالمترلةالعقوبةنوعتقررهنافهيموجعآ،مؤلمآعذابآ

يكنلمالهملايوسفاسترقاقلأنسيدهما،يقلولم(اه!س!:تعالىقوله

.(1)9
يوسم!اللهلبيتطلبلمالعزيزامرأةأذإلىهناالإشارةمنولابد.شرعيا

وأالتحقيقسبيلعلىأقل،أويومآيحبسأنأرادتوإنما،شديدةعقوبةالمتحة،

إنهاغير،عليهتشفقأذحملهاالتس!ليوسفالشديدحبخ!لأذغير،لاالتخويف

حمعتهاتحميلكيعذرآتختلقأنوأرادتالضتلأيوسفاتهمتآخرجانبمن

اتهمتةحينمانفسهعنمدافعآالسحلايوسفوقالزوجها)2(،أماموكرامتها

،(3)(آهطآفنثصاهد!و!ثهمالد،نفسيعنراودتنيهيالسوء،بقصد

فيه:فقالواالشاهدذلكفيأقوالوللعلماء

كانإن:فقالعاقلأحكيمآكبيرآرجلأوكانلها،عمابنكانإنه-1

القميمكانوإن،كاذبوالرجلصادقةفأنتالأماممنفذالقميص

رأواالقميصإلىنظروافلما،كاذبةوأ!صادقفالرجلالخلفمنفذ

نإ،عملكنمنأي:كيدكنمنإنهعمها:ابنفقال،الخلفمنالشق

لها:وقالواكتمه،هذاعنأعرض:الممحةليوسفقالثم،عظيمكيدكن

.31382،البيضاويتفسيرو،2/234،الزمخشري،الكشاف:ينظر(1)

.21/912،الآلوسي،المعانيوروح،71191القرطي،،القرآنلأحكامالجامعينظر:(2)

.26:آية،يوسفسورة(3)
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.(1)المفسرينأكثرإليهذهبماوهذالذنبكاستغفري

المهدفيتعالىاللهأنطقةصبيآكانالشاهدذلكإنل!به:عباسابنقول-2

وهمأربعة)تكلمقال:!مخمدالبيعنجاء.مماذلكعلىواستدل

جريجوصاح!،يوسفوشاهد،فرعونبنتماشطةابنصغار

.(2)(مريمبنوعيسى

لأنالضعفغايةفيوهذا:الرازيقال،القميصهوالشاهدذلكإن-3

هوزوجهاتحققولما،الأهلإلىينسبولابهذايوصفلاالقميص

قالثموكذبها،الصتلأ،يوسفصذقالواقعةهذهأمرمنمعهوالذي

ويا،الناسعنخبرهاإكتمالواقعةهذهأمرعنأعرضالمتصلأ:ليوسف

وأغيورآيكنلملأنههذاقولهأماربك،منالمغفرةاطبيالمرأةأيتها

شاعثمالضتلأ)3(بيوسفلطفهذافيوكانالغيرةسلبهيختي!ةاللهلأن

لاالتيالعزيز،امرأةأمثالمنالقصوررباتألسنةولاكتهوانتشرالخبر

فيالنسوةوقالتوأسرارها،القصورخفاياعنيتحدثنأنإلالهنهم

شغفهافقد،نفسهعنالمشترىالعبرانيفتاهاتراودالعزيز،امرأة:المدينة

النسوةكلامالجريئةالمرأةهذهععتفلما،افتتانأفيبهمفتونةفهيحبآ

إليها،ودعتهنمأدبةلهنأعدتلما،كيدهنبنفسلهنكادت،المدينةفي

اللحمبتقطيعمنشغلاتهنوبينماسكينآ،منهنواحدةكلأعطتثم

رأينةفلما،عليهنيدخلأنالصتلايوسفاللهنجيأمرت،الفاكهةأو

هوبلبشرهذامالئةحاشا:وقلنلطلعتهبهتنالستلأيوسفرأينأي:

.201122،الآلوسى،المعانيوروح،23514،البغوي:ينظر(1)

.5332،268/31برقم،البخاري،الصحيحالجامع(2)

.2ء2111،الرازي،الغيبمفاتيحينظر:(3)
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لهذهبالسكاكينأيديهنفقطعنجمالة،ذلكفيوالسبب،كريمملك

فيحياءأوسترأيوبدونقالتثمعنها،غفلةفيكنالتيالمفاجأة

لقدذلك:فيقائلةالملأأماممعترفة،الغريبةالأوساطتلكفيالمرأةتبجح

قآيفعللتم!وثبن،واعتصمفأبىنفسهعنفراودتهفعشقتة،مثلكنبهرني

الصتلأ:يوسفاللهنجيقالثم(1)(آلضغرينضنوثصكونالمحمتضنوةامى

يوسفاللةنجيأنهنافنجد(2)(إثتوتذمموننيمغاإلتآحصيآالتيخن!رلث

كنكلهنأنهنعلىيدلفهويدلإنوهذاإليهتدعونيمايقللمالسحلأ

كنأنهنعلىأيضآيدلوهذالهن،الستلأيوسفدعوةفيمشتركات

نأربهالهملأيوسفاللهنجيدعاالسببولهذاوفاتناهـ،مفتوناتنساء

اللهنجياستجابةمننفوسهنفياليأسبدخولوذلككيدهنعنهيبعد

ظهرثم،كيدهنعنهفصرف!ليبةاللهلهفاستجابلهن،الئتهملأيوسف

نأالخبر،شاعأنبعدوالشاهدوامرأتهللعزيزوالرأيالمصلحةمن

نجيأنبذلكموهمينمعلومغيرأجليإلىالصتلايوسفاللةنجييسجنن

نفسها)3(.عنالمرأةهذهراودالذيهوالمتسلأيوسفالله

ط!ويصد!مي!!ال!ءوكالدأي!ويو!ل!!حالفاث!الم!الهـه

.الحوادثسياقفيالكريمالقرآننصيشابهالذيالتوراةنصهوهذا

يوسفإلىعينهاطمحتسيدهامرأةأنالأحداثهذهبعد،،وكان

بشيءمعىيهتملاسيديذاهوسيدهلامرأةوقالفأبى)ضاجعني(وقالت

هذافيمنيأكبرهووليسيدي،فيجعلهقدلههوماوكلالبيتفيمما

.32:آية،يوسفسورة(1)

.33:آية،يوسفسورة(2)

.18ء-184112قطب،سيد،القرآنضلالفيينظر:(3)
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السيئةهذهأصنعفكيفزوجتةلأنكغيركشيئآعنييمسكولم،البيت

بجانبهاينامأذلهايسمحفلميومبعديومآوكلمتة؟اللهإلىوأخطأالعظيمة

يكنولم،بعملهليقومالبيتدخلأنهالأيامبعضرفيفاتفقمعهاليكون

بيدهاثوبهفتركضاجعنيقائلةبثوبهفأمسكتأهلهمنأحدالبيتفيهنالك

الخارجإلىوهرببيدهاثوبةتركقدأنهرأتفلماالخارجإلىهارلآوفر

بناليتلاعبعبرانيبرجلجاءنالقدانظروالهموقالتبيتهابأهلصاحت

وصرخثصوتيرفعصثقدسمعنيفلماعاليبصوتفصرختليضاجعنيأتاني
سيدهقدمحئبجانبهاتوبةووضعتالحارج،إلىهاربآوفربجانجيثوبةترك

بهجئتناالذيالعبرانيالخادمأتانيوقالتالكلامهذا.ممثلفكلمتةبيتهإلى

وهرببجانجيثوبةترك!فوصرختصوتيرفدتعندماوكانبيليتلاعب

بيصنعكذاقائلةبهأخبرتهالذيامرأتهكلامسيدهسمعفلماالخارجإلى

كانحيثالسجنفيوجعلةسيدهيوسففأخذغضبآعليهغضبخادمك

.(1)"مسجونينالملكسجناء

قصةوالثلاثينالتاسعالإصحاحمنالتكوينسفرفيالتوراةتقمعلينا

قصرهوأسكنه)فوطيفار(اشتراهأنفبعد)فوطيفار(سيدهبيتفييوسف

فهو،البيتشؤونكلولأةأنهلدرجةكبيرآإكرامآوأكرمةكثيرآبهأعجب

منيكنلمأنهإلايأكلة")2(كانالذيالخبزإلاشيئآمعةيعرفيكن،،لم

امرأةأما،اليهوديةيعتنقلمإنهأي:،المشترىالعبرانيالفئهذاآلهأتباع

جميللأنهذلك،فيوالسببوعشقتهكبيرآحبآيوسفأحبتفقد)فوطيفار(

علىعينهاترفع)فوطيفار(امرأةنجد،الأياممنيوموفي،الهيئةحسنالمنظر،

.2.-7139إصحاح،التكوينسفرالقدهـيم،العهد،المقدسالكتاب(1)

.3139:إصحاح،التكوينسفر،القدسمالعهد(2)
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كيفلها:وقالفأبىضاجعني،:صريحمباشروبشكللهوتقوليوسف

إلاالبيتفييعرفلازوجك:أيمولايأنعنفضلأ،اللهمعالسيئةأصنع

إلاشيئآعنييمسكولموشؤونهالبيتأموركلفولاني،يأكلهالذيالخبز

لمأنهإلاآخربعديومآوكلمتهذلكفياستمرتأنهاإلا،زوجتهلأنكأنت،

فكا(1) بيتالىدخليوسفأي:البيتدخلأنهالاياماحدفيذلهايستجب

ففرضاجعني،:قائلةبثوبهفأمسكت،أهلهمنفيهأحديكنولم)فوطيفار(

هذازوجتهعليهقضت)فوطيفار(عادوئايدها،فيرداءهتاركآهاربآمنها

اليهوديالعبدأتانيله:قائلةكان،ماعكسالقصةعليهقضتلكنالأمر،

رفعترآنيفعندمابي،ليتلاعببيتناإلىمعكوجلبتهلنااشتريتهالذي

،بيديرداءهتركأنهإلاالخارجإلىهاربآفر،البيتبأهلمستنجدةصوتي

يوسفعلىغضب،المزعومالغدرهذاأي:الكلامهذازوجهاسمعفلما

فيبرميهفأهمر،كلامأييسمعة،أنليوسفيسمحولم،الغضبأشد

.(2)هيفمساجينهالملكيسجنالذيالسجن

الم!ارية!اك!!!ملام

الآتي:النحووعلىالفرقللباحثةتبينوتحليلهماالنصينكلافيالنظربعد

بهامرالتيالمحنأعظمالأحسنقصصهفيالكريمالقرآنعلينايقص-1

الرجلامرأةراودتهإذالعزيز،بيتفيالكبرىمحنتةوهيالستلأالصذيق

يوسفاللةنجيعلىشديدابتلاءهذاوفي،وأكرمهإليهأحسنالذي

القمعر،37:إصحاح،التكوينسفر،م!قلاالعهد،المقدسالكتابتفسيرينظر:(1)

حكاة!ة.د!دلأ"//:9!،4.4ول3ح*هح.4،الكنيسةبشكة،ملطىيعقوبتادرس

.201،التطبيقىالتفسير:ينظر(2)
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اللهنجيمعبدأتالمرأةهذهأنلنامؤكدآيخبرناالكريمفالقرآنالننحلا

تصلحئولينبرفقالطلب،العربيباللسانوالمراودةبالمراودة،يوسف

قبلكثيرةأمورآهنالكأنإلىيشيرالكريمالقرآذأدنأي:تريدماإلى

نأولاسيماويخالطها،يواقعهاأذالضتلأيوسفمنالمرأةهذهتطلبأن

قصرهافييعيشالهملأيوسفاللهنجيإنإذ،كثيرةلهاالمواتيةالفرص

المبين.الصدقخبرهوهوالكريمالقرآنخبرفيكاذماهذامنهاتريبآ

الكريم،القرآنعليناقضهماخلاف،توراتهمنالقديمالعهدعلينايقص

أيةدونيضاجعهاأنالستلايوسفاللهنجيمنطلبتأنهالنايؤكدفهو

قائلةيوسفعلىعينهارفعتعندماقولهاذلكعلىوالدليلمقدمات

أقلعلىيخفىلابتنواختلافكبيرنرقهذاوفي)ضاجعني()1(.له:

علمآ.الناس

نجدفلن(تقييىعنزودتنىهيقال!:الصذيقنبيهلسانعلىتعالىقوله-3

نجيفيهقالالذي،المبينالقرآنيالنصهذايشبهماالتوراتيةالنصوصفي

لهفسمعنفسىعنراودتنيهى،زوجتكإنللعزيز:المسخلأيوسفالله

القرآنخبرفيكانوهذامعهكانالذيالشاهدأي:معهومنالعزيز

ليوسفيسمحلم)فوطيفار(أنلنايؤكدفهوالقدسمالعهدأما،الكريم

فيبإلقائةوأمرشديدآ،غضبآعليهغضببل،نفسهعنيدافعأنالمتهملأ

كبير.ونرقاختلافهذاوفي،السجن

.9713،إصحاح،التكوينسفر،القديمالعهد(1)
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الىاب!الهبدث

الحقاللةلدينالتهملأيوسفاللهنبيدعوةفيوأثرهالسجن

القديموالعهدالكريمالقرآنبين

كلكرعو!رأفي!1لجق!طيلييقييىم!اكو!حمل!عوأثره1يعيجق؟الأولا!هلأ

إبمبآحدهخآقالفتسانيآلتيخنمعهؤدخل!العزيز:كتابهفيتعالىقال

تتئتتايحهآلطئرتآكلخ!بمرآييىقؤقآخعلآزلنئإيئلأخرأؤقالخغراآغصرآرتنئ

تتآتبهماإلأقززقانوءظعائمتأيحكمالاقال!المخيصنينمننرلفإتابضأويلي

ومممبآدتةيؤمنونلأقؤميملهتركتإيئرفيعفمنىمخالكماديأتينهمأآنءقتلبتأوييه

بآماكاتويغقوبوإشحقءائزهيوىابآيةيمقة!ؤآتتبغتهتمبهفروقلأخرقيبآ

آلا!آ!ثزولبهنآلتال!ىؤغلىلختناآلتؤفضحلييمنذبلثلثئةمنبآلئهتمثرك!آ

آتقفا؟آئؤجليآلتةآرجرقتقتنقوئةآزتابةآليتيخينتصين!يشكرونلا

بهاآلئهأنرلقآؤءابآؤ!مآشضسختتموهآآشخآ؟ونهءإلأمنتغبدونما!

آ!ثزؤلبهنم!آآلديمتلكدإتاةلأإلغبذؤأآلأآضريتةإلأآلكمإنيشفطتنمن

ؤآقاخئرازته"قيتمتيئاتقذكماآقآآليمخينقضنجتي!يقاتوئلاآل!اليى

!ؤقاذلهتشئقيتايئييوآلدىلأقرآقضىءزأسيةيمنآلالتنقتأ!لقيضحتمبلأخرآ

ر!زآل!ثتتطنفآدنشةزئفعنذأذ!رنييحتهماتاجآللينمنلفدى

لميمانتقزلتيشئفغآرتمتإيئآلميكوقاذ!يحيعينبضعآلمتيبنفيزيهءققبث

فيآفتونيآفلأتابحنمؤتآتهاخضرؤأخزسصسئمبوشئقغعجافلمتبغتأ!الن

مي!الآتجأولليمخنوماآطرأضغثتالوأ!تغبروئللزءتاإنكنضررءتى
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قآزسملولن!بضأوييهءأنتئ!مآتأأفةلغدوآديمزيححهماتجاآلدىؤقال!بفايين

وشسجعحافستتغيآ!له!يحصمانتقزتشتئعفىآفتناآلضديقآتهايوشف

شتعترزعونقال!تفلمونتغتهزآفايح!إلىآزجعلغلىيابحئمخوأخرخضرسمنبنش

لكذبغدمنتأقثتم!تآتمونضخاقييلأالأسصئبيههءفيفذروكلحصخدتملمحادآب!نيي!مهل

فيهعامديخكتغدمنتةيئثتم!مخصهـونشخاقييلأالأقنقذقتمماتةتمنثيدادقثئع

كإآزجغقالىلو!شزلآ5خافلخابهآئؤنيآفيكوقال!يغصيرونويميليآلئأسىيغاث

قال!لجمييهيؤهنربئإنأيزيهنقظغنآلنئآلف!متوؤبالما!ئكهرئف

قاثمئسوصينعلتهقاغايناقوحمققفنىتقميصةءعنيوسمفزؤدئقإدخظبكنما

لكد!آلضنلىيينلينتقتيصليءؤإتموعنلتؤدتهآتأآلخق!مىآلقتغنيهمزآآقرآت

آلتقشإنتفميىإتتنخؤقآ!!آتخيماليينلآتهدىك!ذآدتةوآنبآئقيفآخةلثمآيئلتغقتم

.(1)(غفورزجيمزئيزتيحانزجققالأإ!تموءيآفئقازةيم

وعلىالممحلأيوسفبحبسقرارهممشورتهوأهلالعزيزاتخذأذبعد

الآياتهذهفييل!مجاللةيذكر،وبراءتهونزاهتهبعفتهاقتناعهممنالرغم

السجنالسلأإدخالهوهوعليهعزمواالذيالقرارلذلكتنفيذهمالكريمات

!باللةأنإلا،السجنالصتلايوسفاللةنجيدخلوبهذا،معلومغيرأجليإلى

،الأسباب!بهاللةيسببوهكذا،إليهدخولهعندالسجنمنخروجهلههيأ

وهوساقيه،الملكعبيدمنوهمافتيانمعهوحبسالصتلأيوسفاللةنجيحبس

،الطعامللملكيقدمكانالذيوهووخبازهخمر،الملكيسقيكانالذي

طعامه،أوشرابهفيالسمبوضعوذلكعليهتآمراأنهماللملكرفعلأنه

.ء3-36آية،يوسفسورة(1)
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فيالضتلأيوسفاللةنجيمعيدخلاأذ!بهاللهوشاءيسجنا،أنالملكفأمر

ثم،الحكيمالعزيزاللةبتقديرولكن،المصادفةقبيلمنذلكوليس،نفسهالوقت

فيرأيتإنيالضتلأ:ليوسف،الساقيفقالرؤيا،الفتيانيرىأذ!بئاللةشاء

أحملأنيرأيتإنيالخباز:أيالآخروقالخمرآ،بعدئذيصيرعنبآأعصرالمنام

مابتأويلأخبرناالسلأيوسفاللهلبيقالواثم.منهالطيريأكلخبزآرأسيفوق

يوسفاللهنجيأنولاسيما،أحلامأضغاثأنهأمحقآسيحدثهذاوهلرأينا،

مننراكإثاله:قالاثمالرؤيا،وتأويل،الحديثبصدقبالسجنغرفالمتحلأ

كانال!تخلأيوسفاللةنجيلأن،السجنفيللناسيحسنونالذين،المحسنين

تأويلفيالمحسنينمننراكإئاأولهم،يدعوحئكانبلويواسيهميساعدهم

!ابهاللةتوحيدإلىودعاهما،الفرصةهذهالضتلأيوسفاللةنجيفانتهزالرؤيا،

ظعاميأسكمالاقال!لهما:فقاللدعوتهالمتحلأمفدوبهذا،الأوثانعبادةوترك

وحيمنإلاعلممنبهأناوما(1)(يآتيكمأآنقتلبضأوييلإءتتآتبهماإلأتززقايوء

يدلإنوهذا.(2)تنجيمأوعرافةأوبكهانةهذاوليسإياقي،وتعليمهإلمب!بهاللة

يدعوأنالسجنفيإليهأوحيالستلايوسفاللةنجيأنواضحوبشكليدلفهو

هذاسببوأماغيرهممنالدعوىتصديقإلىأتربلأنهموالمظلومينالفقراء

وغيرهمالكنعانيونوهمالآخر،واليومبالئةالكافرينملةتركتلأني،الوحي

لاجميعآفهؤلاء،متعددةآلهةيعبدونكانواالذينوالمصريين،فلسطينأهلمن

آبائيملةواتبعت،(3)بالآخرةكافرونوهمالمعاد،فيعقابآولاثوابآيرجون

.37:آية،يوسفسورة(1)

.38313،الشاذليالعباسأبوالمديد،البحرينظر:(2)

.217212عاشور،ابنوالتنوير،والتحرير،31244،الزمخشري،الكشاف:ينظر(3)
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نأوبعدالتوحيد،عقيدةإلىيدعونالذينويعقوبوإسحاق،إبراهيم

ليقويوذلكبالمغيباتإخبارهذلكعلىودليلهإليهيوحىنجيأنهعرفهما

فقدذكاء،بكلإليهماينفذأنالاتلآاستطاعفقد،إليهالاستماعفيرغبتهما

!ابةاللةفإنالضالينطريقعنوأعرضالهدىطريقسلكمنحاللهمابئن

منهجلهمبئنثم،يعلملاماالعلوممنويعلمهالرشد،إلىقلبهسيهدي

بالتةنشركأذالأنبياءمعشرنحنلناصحمالهم:فقال،عامةبصفةالأنبياء

وهذايبهدئهالخالصالتوحيدهووذلكيضر،ولاينفعلاصنمآولاوثنآ!له

إليهمالمبعوثينالناسأكثرأنإلا،إليهمالمبعوثينوعلىعلينايم!ابهاللهفضلمن

.(1)النعمةهذهيعرفونولابهيشركونبل!هاللهفضليشكرونلا

لنفسهالنبوةوأثبتوالمضركين،الشركعبادةالصذيق،عرفهمأنوبعد

تعددهلالسجنصاجييالهما:فقال،الخالصالتوحيدإلىدعاهماولآبائه،

خيرالكونفسادفيالسببهيبلتضرولاتنفعلاالتيوالأربابالآلهة

نأالأمرحقيقةوفي،(2)سواهإلىيحتاجلاالذيالقهارالواحداللةأملكم

صنعمنهىبلحجةأوبرهانبهاكاناللةأنزلماتعبدونهاالتيالآلهةهذه

للطغاةرؤوسكمتطأطئواأنينبغيفلا،المنحرفةوأفكاركمالعاجزةعقولكم

فيالأبرياءيرمونالذينالجبابرةالحكامالضتلأيقصدوهو،الفراعنةمن

أحدكماأما،السجنصاجيياقائلأ:رؤياهمالصتلأيوسفأؤلثم(3)السجون

كثير،ابن،العظيموالقرآن،38313،الشاذليالعباسأبوالمديد،البحرينظر:(1)

.91702،الشيرازي،الصرلاللةكتابتفسيرفيوالأمثل،38914

.4/039كثير،ابن،العظيمالقرآنينظر:(2)

.21217،الشيرازيالمترل،اللةكتابفيالأمثلينظر:(3)
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فيكانكماحمرآصاحبهفيسقيالآخر،يحزنلاحئهنايعينهلمفهو

لهما:قالثمرأسهمنالجوارحالطيورفتأكلفيصلبالآخروأما،عادته

وهومنهمانا!أنهظنلمنالصتلايوسفاللهنجيأخبرثمبعد،فيهتناقشالا

اذكرله:وقال،المصلوبأنهيشعرهلاحئالآخر،علمدون)الساقي(

منوهذا،(1)براءتيعلمأنبعدالسجنمنيخرجنيلعلة،الملكعندقصتي

منوالإنقاذللنجاةطلبآشرعآجائزوهوالظاهريةبالأسبابالأخذقبيل

إلىوعادالسجنمنالساقيوخرجالرؤيا،تأويلتحققذلكوبعدالسجن

وأكلتعليهالتهمةلإثباتفصلبالخبازأما،الملكسقيمنعليهكانما

الساقي،ذلكالشيطانوأنسى،السنونوتوالت،رأسهمنالجوارحالطيور

سنين،بضعالسجنفيفلبثالصتلا،يوسفاللةنجيقصةللملكيذكرأن

إنهابعضهموقالتسعإلىثلاثمنالمفسرونإليهاأشاركماهناوالبضع

صبر،الزمنمنطويلةمدةفهيحالأيةوعلىسبعإنهابعضهموقالخمس

الزنا)2(.جريمةفييقعألاعلىالسجنفييبقىأنوآثرالمتملأيوسففيها

همه،يفرجأن!وللةاللهيدعوالسجنفيالصتلأيوسفاللةنجيبقيوهكذا

يرىأنمصرلملكظنجهاللةقذرهماذلكوكانبم!اللةمنالفرججاءةحئ

السجنمنالستلأيوسفاللهنجيلخروجمقدرآسببآكانترؤيانومهفي

بهافاهتمهالتةرؤيارأىمصرملكأنذلك،فيوالقصةمكرمآمعززآ

الضعيفأنمنهايظهرالتيالرؤيا،بهذهالاهتمامسببولعلكبيرآاهتمامآ

لاوالحكامالملوكلأنبحكمهصلةلذلكيكونأنيخشىفهو،القوييغلب

.11439كثير،ابنوالقرآذ،،57/52،الأندلسى،المحيطالبحر:ينظر(1)

.39114،392،العظيمالقرآنوتفسير،0/329،البيضاويتفسيرينظر:(2)
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لذلكفجمع،ومكانتهمسلطانهمعلىخوفهممنأكثرشيءعلىيخافوذ

فاعتذرواتأويلهامنهموانتظرعليهمفقصها(1)كهنتهوكبارووزراءةأعوانه

تأويلهاعنيولناللةأعجزهموهذا،أحلامأخلاطأنهابحجةتأويلهاعن

بعجزهملهأترواثمقذرها،وحكمةهودبرهلأمرتعبيرها،عنوحجبهم

أنه،فكانتالملكرؤياأما،عالمينالرؤياهذهبتأويلنحنماوقالوا:وجهلهم

عجافبقراتسبعأكلتهنيابسنهرمنخرجنسمانبقراتسبعرأى

حصادهاآنيابساتسنبلاتسبعغلبتهاخضرسنبلاتوسبع،هزيلات

الساقيكانذلك،عنعجزواتأويلهاالملأمنطلبأنوبعدعليها،فالتوت

فابعثوني،المنامهذابتأويلأخبركمأنالهم:فقالالكبير)2(،الملألهذاحاضرآ

الساقيهذايذهبأنجدآالطبيعيفمنالملكإلىيرجعالأمركانولما

كثيرأي:الصذيق،أيهاقائلأإليهفجاء،السجنفيالصتلأيوسفإلىبنفسه

فاسى،عليهقصهافلماالملكرآةمنامفيافتنا...وأفعالكبأقوالكالصدق

به،وصاهمانسيانعلىعتابولالومغيرمنتعبيرهالهفذكرالصذيقله

العجافوالبقرات،الخصبةبالسنينالخضروالسنبلاتالسمانالبقراتفأؤل

أي:الناسفيهيغاثبعامبشئرهمثم،المجدبةبالسنيناليابساتوالسنبلات

عملخطةبوضعبادربلفقط،الرؤيابتعبيرالصتلأيكتفلموالمطر)3(.يأتيهم

سنينفييفعلونماإلىفأرشدهم،والجفافالقحطسنواتلمواجهةلهم

الزمانعلىأبقىلتكون،سنبلهثنيفادخروهوالزروعالغلالمنالخصب

.22914،الجوزيالرحمنعبدالمسير،وزاد،661111،الطبريينظر:(1)

.881111،الرازي،الغيبومفاتيح،484-47124،الزمخشري،الكشاف:ينظر(2)

.ء4/44،السيوطىالمنثور،والدر،911811،الرازي،الغيبمفاتيح:ينظر(3)
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فيهتسرفواولافادخروه،تأكلونهالذيالقليلالمقدارإلاتفسد،ولا

،الناسعلىلشدتهاشدادوسميت،الصعابالشدادالسبعفيمنهلتستفيدوا

للرؤيا)؟(.تعبيرمجردلاوإلهامهاللهوحيمنالمستقبل.ممغيباتالأخباروهذه

الساقيمنسمععندماالملكذلكموقفعنالعزيزبكتابه!نجهاللةيخبرناثم

اللهنجيعقلرجاحةبفراستهوأدرك،التأويللهذافاستراحالرؤيا،تأويل

تأويليسمعحئالسجنمنيخرجأنفأمر،ذكائهوحدةالننتلأيوسف

ورعيتهالملكيتحققحئ،الخروجعنامتنعالرسولجاءةفلما،بنفسهالرؤيا

جهةمنوظلمآوكذبآزورآإليهئنسبعماعرضهونزاهةساحتهبراءةمن

إلىارجع،الملكأماممثولهطلبعلىردآالصذيققالإذالعزيز)2(.امرأة

نأأحبلاإننيإذ،أيديهنجرحناللاتيالنسوةحالعنفأسألهسيدك

نأالملكمنواطلبظلمآ،أجلهامنسجنتبقضيةمتهموأناأمامهأمثل

فجمعكيد،منليدبرنوماالأموربخفايالمعاربيإنالأمر،هذامنيتحقق

راودتنإذخطبكنمالهن:فقالالعزيز،امرأةبهذايريدوهوالنسوةالملك

إلىيوسفدعوتنحينشأنكنهووماالضيافةيومنفسهعنالممملأيوسف

عرضه،فيمتهمآالضتلايوسفيكونأنلئهحاشاقلن:؟الفاحشةارتكاب

العزيز:امرأةقالتوحينئذ،(3)الطويلتاريخهفيخيانةمنعليهعلمناماوالله

عنوامتنعفآستعصمهو،لانفسهعنراودتهأناوظهر،الحقتبينالآن

.31902القرطي،،القرآنلأحكاموالجامع،29714،البغوييضظر:(1)

المنير،أساتذةمننخبةالمنير،والتفسير،257112الآلوسي،،المعانيروحينظر:(2)

4/015-151.

.238-337/4المسير،وزاد،24814،البغويينظر:(3)
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أرادتوإنما(1)(تقييىعنزودتني!!:قالعندماصادقآكانوإنهذلك،

صاذالذيالمتحل!يوسفتكافئأنالملأ،أمامالاعترافبهذاالعزيزامرأة

اللهنجيببراءةالعزيزامرأةمنصريحاعترافوهوشأنها،عنوأعرضعرضها

يوسفليعلمإلامنيالاعترافهذاما:قالتثم،الذنوبمنالضتلأيوسف

وفي(2)وعفتهطهارتهأوعرضهأوشرفهفيأطعنأوغيبتهأثناءفيأخنهلمأني

بقوله:متصلوهوالصتلأيوسفكلامهوالكلامهذاإن:الزمخشريقالهذا

طلببردفعلتهالذيالأمرأنذلكمنيريدوهو.(عليمييهيؤهنربئ!إن

والملأ،الملكأمامبراءتيتظهرحئ،قضيتيفيبالتحقيقومطالبتهالملك

ثم.(3)كلذعنتعففتبلغيابهأثناءفي،زوجتهفيأخنهلمأنيالملكوليتيقن

كلاممنالكلامهذاأنإلىذهبمن:فقالذلكعلىحيانأبوعفب

علىيدلدليلولا،قبلةماوبينبينهوربطتكففإلىيحتاجالاتلأيوسف

الستلأ)4(.يوسفاللةنجيكلاممنأنه

ط!و!!له!كلالستلأ!!ل!و!حمل!وأثو!هم!همكالي؟المطط!

وو!!!

.الحوادثسياقفيالقرآنيالنصيشابهالذيالتوراةنصهذا

وأنالهرحمتهإليهوأماليوسفمعالربوكان،السجنفيهناك،،فكان

جميعيوسفيدفيالسجنرئيسفجعل،السجنرئيسعينيفيحضوة

.26:آية،يوسفسورة(1)

.259112،الآلوسىالمعانيوروح،902-81902،القرآنلأحكامالجامعينظر:(2)

.12254،الزمخشري،الكشاف:ينظر(3)

.5/262،الاندلسى،المحيطالبحر:ينظر(4)
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ولميدبرههوكانهناكيفعلونهكانواماوكلالسجنفيالذيالسجناء

معه،كانالربلأنيوسفيدتحتممابشيءيهغالسجنرئيسيكن

ملكساقيأذالأحداثهذهبعدوكانينجحة،الربكانصخومهما

خصييهكلاعلىفرعونفسخطمصر،ملكسيدهماإلىأجرماوالخبازمصر

السجنفيالحرسرئيسبيتفيووضعهماالخبازينورئيسالسقاةرئيس

بخدمتهمافقاميوسفبهماالحرسرئيسفألحقمسجولآ،يوسفكانحيث

ولككحلمهواحدكلواحدةليلةفيحلمآكلاهمافرأيافذة،موقوفينوظلا

يوسففأتاهما،السجنفيالمسجونانوخبازهمصرملكساقي،تفسيرهحلم

فيوالموقوفينمعةاللذيننرعونخصيفسأل،حزينانهمافإذاالصباحفي

وليسحلمآرأينالهفقالا؟اليوممكتئبينوجهيكمابال)ما:وقالسيدهبيت

فقمرئيسعليئ(قصاالتعابيردثةأنأليسيوسفلهمافقاليفسرةمنلنا

الجفنةوفيأماميكرمجفنةكأنرأيتله:وقاليوسفعلىحلمةالسقاة

وكانتعنبآ،عناقيدهاوأنضجتزهرهاونماأزهرتبهاوكأنيقضبانثلاثة

ووضعثنرعونكأسفيوعصرتةالعنبفأخذثيديفينرعونكأس

،أيامثلاثةهيالثلاثةالقضبانتفسيرهوهذايوسفلهفقال،؟ديفيالكأس

كأسهفرعونوتناولوظيفتكإلىويردكرأسكفرعونيرفعأيامثلاثةفبعد

يوسفأنالخبازينرئيسرأىوعندما،ساقيهكانتحيثالسابقةكالعادة

علىبيضاءسلالبثلاثةوإذاخلمآ،أيضآأنا)رأيتله:قالالتفسيرأحسن

نأإلأالخباز،يعدةممافرعونآطعامنمليئآالأعلىالسلوكانرأسي

إليك:يوسففقال،رأسيعلىالذيالسلمنتلتهمةكانتالطيور

رأسكفرعونيقطعاأياثلاثةبعدأيامثلاثةهيالسلالالثلاثتفسيرة:

لحمك.الطيورفتأكلخشبةعلىويعلقك
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رجاله،لجميعمأدبةفأقامنرعون،ميلادعيديومهوالثالثاليوموكان

السقاةرئيسوردأمامهمالخبازينورئيسالسقاةرئيسالسجنمنوأحضر

)علىعلقةفقدالخبازينرئيسأما،فرعونليدالكأسيقدمفصارعملهإلى

يوسفيذكرلمالسقاةرئيسولكنحلمهما،يوسفلهماف!مترمثلما(خشبة

النيلنهربجوارواقفبهوإذاحلمآفرعونرأىسنتينانقضاءوبعدنسية،بل

أخذتالنهرمنصاعداتالأبداذوسميناتالمنظرحساذبقراتبسبعوإذا

تصعدوهزيلاتالمنظرقبيحاتأخرىبقراتبسبعإذاثمالمرجفيترعى

والتهمتالنهر،ضفةعلىالأولىالبقراتجوارإكوتقفالنهرمنوراءها

نرعونوأفاقوالسميناتالمنظرالحسناتالسبعالبقراتالقبيحاتالبقرات

رأىثموممتلئةزاهبةواحدساقمننابتةسنابلبسبعوإذاثانيةفحلمنامثم

السنابلفابتلعتوراءهانابتةالشرقيةالريحلفحتهاقدعجفاءسنابلسبع

كانولماحلمأنهوأدركنرعونوأفاقالممتلئةالزاهيةالسنابلالسبعالعجفاء

مصرسحرةجميعواستدعىفأرسلفرعونعلىالانزعاجاستولىالصباح

رئيسقالعندئذله،يفسرهمنيجدفلمحلمةعليهموسردحكمائهاوكل

نزجنيعبيدهعلىنرعونسخطلقدذنوبياليومأذكرإنيلفرعونالسقاة

الليلة،نفسفيحلمآمئاكلفحلمالحرسبيتمعتقلفيالخبازينورئيس

عبرانيغلامهناكمعناوكان،رائيهأحوالمعيتفقحلمكلتفسيروكان

حلمهتعبيرحسبمنالكلففسرهماحلميناعليهفسردناالحرسلرئيسعبد

خشبة،علىفعلقذاكوأماوظيفتيإلىنرعونفردنيلنافسرةماتموقد

واستبدلفحلقالسجنمنبهوأتوافأسرعوايوسفواستدعىفرعونفبعث

هناكوليسحلمآرأيثلقدليوسفنرعونفقالنرعون،أمامومثلثيابه

تفسرهأنتقدزحلمآحمعتإنأنكحديثآعنكسمعتوقديفسرهمن
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فرعوذئعطيالذيهواللةإنبلذلكفيليفضللا،يوسففأجاب

!أبيوإذاالحلمفينفسىرأيتليوسففرعوذفقالالصائبالجواب

صاعداتالأبداذوسميناتالمنظرحساذبقراتبسبعوإذاالنهرضفةعلى

وهزيلاتالمنظرقبيحاتأخرىبقرالمحتبسبعإذاثمالمرجفيترعىالنهرمن

القباحة،فينظيرهاكلهامصرأرضفيأرلمالنهرمنوراءهاتصعد

ومعالسميناتالأولىالبقراتالسبعالقبيحاتالهزيلاتالبقراتفالتهمت

كانتكماقبيحآمنظرهاوبقيتبتلعهالموكأنهاعجفاءظلتابتلعتهاأنها

ساقمننابتةممتلئةزاهيةسنابلبسبعوإذاحليفيرأيتثمواستيقظت

وراءهانابتةالضرقيةالريحلفحتهاقدعجفاءلابسةسنابلبسبعإذاثمواحد

هذينالسحرةعلىسردتولقدالزاهيةالسبعالعجفاءالسنابلفابتلعت

حلمالفرعونيوسففقاللي،يفسرهمامنبينهمفرعونأجدفلم،الحلمين

البقراتالسبعفاكلهوعغافرعوناللهأطلعوقدواحدحلمهمافرعون

سبعأيضآهيالزاهياتالسنابلوالسبعرخاءسنواتسبعهىالحسان

الهزيلاتالقبيحاتالبقراتوالسبعواحد،حلمهمافالحلمانرخاءسنوات

الفارغاتالسنابلوالسبعجوعسنواتسبعهيوراءهاصعدتالتي

كلالناسينسىحئجوعسنواتسبعستكونالشرقيةبالريحالملفوحات

للرخاءأثركلويختفي،الأرضالجوعويتلفمصرأرضعئمالذيالرخاء

الحلمتكرارأماجدآقاسيةستكونلأنهاتعقبهالتيالمجاعةجراءمنالبلادفي

والآنسريعآ،يجريهأنولابداللهحتمهقدالأمرفلأنامرتينفرعونعلى

نظارآنرعونوليقمالبلادعلىيوليهحكيمبصيررجلعنفرعونليبحث

كلوليجمعوا،السبعالرخاءسنواتفيغلتهاخمسيجبونمصرأرضعلى

فيويحفظوهفرعونبتفويفمنالقمحويخزنواالمقبلةالخيرسنواتطعام
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ستسوداليئالسبعالمجاعةسنواتفيالأرضلأهلومؤونةطعامآليكونالمدن

.(1)((آعوجيهلكونفلامصرأرض

وأمرالغضبأشدغضبلزوجهاالقصة)فوطيفار(امرأةقصتأنبعد

يوسفدخلوبهذافيه،مساجينهالملكيسجنالذيالسجنفييوسفبرمي

ولكنه،المجرمينوسطفيأخرىمرةيتمجدأنوهواللة،أرادهلأمرالسجن

أكثرفوطيفارامرأةوكانتبالنصر،مكللأمنتصرأيمنمجدآأكثركان

ولقي.(2)الملوكيةالمساكنقطنتوإذحئالسجنفيسجينأيمنبؤسآ

بعدفيمابراءتهعرفواإنهمويبدو،عذابمنالسجنفيلقاهمايوسف

هما:لسببينيطلقوهلملكنهم

للفضيحة.منعآ-1

اللهلكنأخرىمرةيوسفمعزوجتهتخونهأن)فوطيفار(خاف-2

والمسجونينالسجنأموروجعلالسجنرئيسفأحبهمرة،كلفيمعهكان

جديدلقاءإلىيوسفحياةفيالسجنتحولوبهذا،يوسفإلىموكلةكلها

بيتفيأو،يعقوبأبيهبيتفيفيهكانعماأعمقمستوىعلىالربمع

تحطمةأنأرادتالسجنفيألقتهعندمافوطيفارامرأةلأنفوطيفار،سيده

للمجد)3(،طريقآيوسفإلىبالنسبةالسجنفتحولالسجنفينجاحآنالأنهإلا

السقاةرئيسوهماخصميهعلىفرعونغضبلناالتوراةتحددهلمزمنوبعد

.63-1412وإصحاح04وإصحاح،93إصحاح،ينالتكوسفر،القد!يمالعهد(1)

يعقوبتادرسالقمص،التكوينسفر،مي!دقلاالعهد،المقدسالكتابتفسيرينظر:(2)

.4(،،://6!3!.دث!لث!!يح4ول3ح*هح.4،الكنيسةشبكة،ملطي

.301،التطيقىالتفسير:ينظر(3)
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عاشرلقد،كبيرةخدمةيوسففخدمها،السجنفيفرماهما،الخبازينورئيس

كبيرآ،اهتمامآبالمسجونينيهتمكانفقدبيف،فيكأنهالسجنفييوسف

أحدوفي،سجنهمنولاعبوديتهمنيخجللملأنه،بيتهفيأعضاءكأنهم

له:فقالايكذرهماعمافسألهمامتكدران،رفيقيهيوسفرأىالصباحات

الله،عندمنالتفسيرأليسلهما:فقاليفسرهما،منلناوليسحلمينرأينا

الجفنةوفييدي،بينالكروممنجفنةأدنحلمتإني:السقاةرئيسفقال

وكانتعنبآ،وصارتنضجتحئوأقلعتأفرغتبهاوكأني،قضبانثلاثة

فقالفيها،العنبوعصرتالكأسهذهفأخذتيدي،فيفرعونكأس

ويردكرأسكفرعونيرفعأيامثلاثةأي:فنجماتثلاثةمعناةهذا:يوسف

جاءإذا:يوسفلهقالثم،الأولىكعادتككأسهفرعونوتناولعملكإلى

أرضمنخطفتلأني،السجنهذامنوأخرجنيفرعونعندفاذكرنيأمرك

رئيسرأىولماشيئآ،أفعلأنغيرمنالسجنهذافيورمونياليهود،

ثلاثكأنحلميفيأيضآأنارأيتله:قالخيرآ،لصاحبهفسرأنهالخبازين

منتأكلوالطير،فرعونطعامجميعمنالعلياالسلةوفي،رأسيعلىسلال

ثلاثهيسلالالثلاث،معناههذا:وقاليوسففأجاب،رأسيفوقالسلة

خشبةعلىويعلقكبدنكعنرأسكفرعونيترعأيامثلاثوبعدأيام

الواحد،بالحرفتحققيوسفقالهماإنبالقولوغني.(1)لحمكالطيرفتأكل

،فرعونميلاديوماليومهذاكانإذ،أيامثلاثةمروربعدالحلمينتحققإذ

الخبازينرئيسأماعملهإلىالعودةالسقاةرئيسونال،لعبيدهوليمةفصنع

،لفرعونيوسفقصةيذكرأننسيالساقيأنإلا،رأسهفرعونونزعغلق

.701،التطبيقيالتفسير:ينظر(1)
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لهاللهحددهالذيالوقتجاءحئ،عامينلمدةالسجنفييوسفوبقي

حلمآالرجلحلمفقدمضجعةأقفنحلمآمصرنرعونرأىحئ،للخروج

بقراتسبعيلتهمهنسمانبقراتبسبعوإذانهر،ضفةعلىيقفأنه

سبعفرأى،ثانيةمرةليغفووعاد،نومهمنفرعودتفاستيقظ،عجاف

الثانيةفابتلعتيابساتوأخرىواحدةساقعلىتنبتجميلاتسنبلات

وكهنتهاالبلادحكماءإليهدعا،حلمهمغزىفهمعنعجزفلما،الأولى

فرعونحلمأنوهوواحد،جميعهمرأيفكان،معهمليتشاوروسحرتها

السجين،اليهوديرفيقهالساقيتذكروعندئذ،غريبهوماغامفبقدر

الأحلامتفسيركانرلماكأالحالفييوسفواستدعى،بأمرهفرعونفأخبر

البقرات:فقالبتفسيرهما،صعوبةأييجدلمفإنه،الأثيرةيوسفهواية

العجافوالبقرات،وفيرةمواسمعلىتدلاليافعاتوالسنابلالسمان

صاحبعلىيجبولذلك،قاحلةعجافمواسمعلىتدلاليابسةوالسنابل

ويخزن،المملكةشؤونعلىليشرفحكيمآحاذقآرجلأيختارأنالعظمة

مثلكنجدهلله:وقال،برأيهفرعونفأعجبعام،كلفيالمحصولخمس

كلهبهذااللهعرفكأنوبعد:وقاليوسفإلىالتفتثماللة،روحفيهرجلأ

البر،منثوبآوألبسهيوسفإلىوناولهخاتمةوأخذمثلكحكيمآفيهمفليس

ويناديالثابتةمركبففيبهيطافأنوأمر،الذهبمنطوقآعنقهفيووضع

.(1)رصمأرضجميععلىووضعةاركعوا:أمامة

القدسم،العهد،المقدسالكتابوتفسير،071-؟.4،التطبيقىالتفسيرينظر:(1)

الكنيسة،شبكة،ملطىيعقوبتادرسالقمص،التكوينسفر

4،4!://"".!3لا6ح4لا3ح.*هح.4
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أ!او!؟!هط!اك!لاأ

نجيدخولقصةومتسلسلرائعوبأسلوبالعزيزكتابهفيجم!ابةاللةيخبرنا-1

ليوسفالعزيزامرأةمراودةأي:المراودةمنالسجنالصتلأيوسفالله

الصذيقبحبسقرارهممشورتهوأهلالعزيزاتخذأذإلى،نفسهعنالهملآ

الصتلايوسفأنمنهموإيهامآللفضيحةمنعآوذلكمعلومغيرأجليإلى

اللهلبيواضحظلمهذاوفينفسها،عنالعزيزامرأةراودالذيهو

الصدقخبرهوهوالكريمالقرآنخبرلنايؤكدهماهذاالستلأيوسف

الممهملآيوسفاللةنجيأنإلىالصددبهذاونحنالإشارةمنولابد،المبين

نأربهفدعا،الوجوهمنوجهبأيلهالنساءمراودةمنيتخلصأنأراد

السجندخولهوكانلهاللةفاستجابله،ومراودتهنكيدهنيصرف

نأمنإليهأحبالسجنأنذلك،فيمبينآي!ابهاللةمنوطلبمنهبرغبة

!ل.اللة.ممعصيةيقع

يوسفاللةنجيأن،نصوصهفيذاكرآ،التوراةمنالقدىمالعهديقمعلينا-2

وأنفسهعنيدافعأنيستطعولممنه،رغبةدونالسجندخلالسعلأ

القرآنخبربهجاءماخلافعلى)فوطيفار(،أمامواحدةكلمةيتكلم

الاتهامورد،نفسهعندافعالمتعلأيوسفاللةنجيأنلنا،يؤكدالذيالكريم

وهذا(نفسيعنراودتني)هيذلك:فيقائلأالعزيزامرأةمنإليهالموخه

نفسه.عندافعبليسكتلمالستلأبأنهقاطعدليل

لمماوهذا،السجنفيغذبالمتهملأيوسفاللةنجيأنالقدسمالعهديخبرنا-3

الكريم.القرآننصفينجده
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اللهنجيوصولحالفيللسجنوصلاالفتيينأذالكريمالقرآنيخبرنا-4

للسجندخلاالفتيينأذيؤكدالنمالتوراتيإذبيد،إليهالصتلأيوسف

بكثير.يوسفاللهنجيقبل

فقط،واحدةرؤيارأىأنهفي،الملكرؤيافيكانالكريمالقرآنخبر-5

فرعونأنللقارئيؤكدالذيالقديمالعهدخبربهجاءماخلافعلى

استيقظ،ثمبالبقرات،الأولالحلمحلمفقد،اثنينحلمينرأىقد

كبير.ونرقواضحاختلافهذاوفي،السنابلحلم،وحلمغفىوبعدها

السجنفيالممخلايوسفاللهنجيفيهامكثالتيالمدةالقدبمالعهديحدد-6

بلفظةذلكإلىأشارالذيالكريمالقرآنبهجاءماخلافعلىبعامين

قبل.منذلكإلىأشرناكما،المفسرينفيهاختلفوالبضعبضع

ء!
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:الأولالمبحث

المطلب

المطلب

المطلب

الثلأليالمبحث

المطلب

المطلب

المطلب

الثالث:المبحث

المطلب

المطلب

المطلب

الرابعالمبحث

المطلب

المطلب

المطلب

-"-
القديم.والعهدالكريمالقرآنبينالأمينالمكين

الكريم.القرآنفيالأمينالمكين:الأول

القديم.العهدفيالأمينالمكين:الثاني

المقارنة.:الثالث

القديموالعهدالكريمالقرآنبينمصرفيالصخلأيوسفإخوة:

الكريم.القرآنفىمصرفىالصنلأيوسفإخوة:الأول

المددم.العهدفيمصرفيالشتلأيوسفإخوة:الناني

المقارنة.:الثالث

القثيم.والعلأالكريمالقرآنبينوبنيامينالممحل!يوسفالأخوينلقاء

الكريم.القرآنفيوبنيامينالسنهيوسفالأخوينلقاء:الأول

القديم.العهدفيوبنيامينالهجلأيوسفالأخوينلقاء:الثاني

المقارنة.:الثالث

القديموالعهدالكريمالقرآنبينمصرفيالكللأيعقوباللهنبي:

الكريم.القرآنفيمصرفيالنلأيعقوباللهنبي:الأول

القديم.العهدفيمصرفيالنلأيعقوباللهنبى:الثانى

المقارنة.:الثالث
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طس!لم!أفىصمم!إفى

والسلطانالحكمرئاسةفيالميلأيوسف

الفديموالعهدالكريمالفرآنببن

الأولىالهبحث

القديموالعهدالكريمالقرآنببنالأمبنالمكين

م!و!!رأي!!لأالأيمنإعكن4الأولى!لا!لاأ

الصحلأيوسفاللهنجيأمرفيالمدينةنسوةمنالأكبرالملكتحققأنبعد

وصدقهبراءتهالتحقيقبعدلهظهرالسلأيوسفطلبعلىبناخهذاوكان

يوسفليكونذلكفيوالسببالسجنمنإحضارةفطلبقال،فيماوعفته

منالمتسلايوسفاللهنجيبهذافيكونمشورتهوأهلخاصتهمنالمتسلأ

وبعلمهبهاعجبرؤياة،تعبيرمنهسمعفلما،الملكلدىالمقربينالمصطفين

والسلطةالحكممقاليدوسلمة،عاليةمكانةلديهوأنزلهفأعزه،أدبهوحسن

(1)رصمأنحاءجميعفيوالماليةالسياسيةالأموروإدارةتصريفإليهوفؤض

لذت!اآلؤتمإتلئقالتمخه*فلضالتقم!ىآمتتظضهبرءائنونيآلخلكوقاذ!:تعالىلقوله

مكتالكيهذ!غييصحفينماإبيآلأزعىطخزآبننعنر1خعتيئقال!آمينميهلي

آتجرؤلالصجيغ4هممامنبرختتانصيي!بيتمثأةحتثمتهاتتتؤأآلأزضيىفىليوشف

.(2)(ت!قونؤكأنوأءانوأخترلقذينآلأخرؤ!ولأتجرآلمخسسين

والقرآن،8113:الزحيلىوهبه،والمنهجوالشريعةالعقيدةفيالمنيرالتفسيرينظر:(1)

.58612:كثيرابن،العظيم

.57-54:آية،يوسفسورة(2)
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اللةلبيالملكحبشدةعلىواضحوبشكليدلالكريمالقرآنيالنص

أمربينالواضحالفرقإلىهناالإشارةمنولابد،لرؤياهوشوقهالصتلأيوسف

الملك:لسانعلىتعالىلقولهوذلكالتحقيققبلمصرملكأيالملك

لسانعلىتعالىلقولهالتحقيقبعدالملكأمروبين(1)(بهبائوثت!وقاذآلميك

(2)(آيمينميهليتذئ!اآليؤئمإتكقاذءقضة"ققغالتف!ىآستتظضةبرت!آثؤني:الملك

عرففماالإنسانفضللظهوريكفيلاوحدهالعلمأنفيهلاشكومما

التيرؤياهلهفسرعندمافقطبعلمهالكريمالبيهذافضلالأكبرالملك

حسنفيهورأىالتحقيقبعدالهممنلأفضلةعرفإنماتفسيرهاعنالملأأعجزت

.(3)هعمخلقلاعلمفيفائدةلاإذوالعفةوالصدقوالأمانةالخلق

العزيزوليسالوليدبنالرياذهوالأكبرالملكأنهناالإشارةمنولابد

منالستلأيوسفاللهنجيطلبهوذلكعلىالدليلأما(4)الأقوالأرجحعلى

الملككانأنهعلىيدلفهويدلإنوهذاالأرضخزائنعلىيجعلةأنالملك

هذامثليطلبأنالسسلأيوسفاللةلبيكيفإذكلهامصرملكأيالأكبر

أل!سلاولأنهذلك،فيالمطلقةالسلطةلهمنه،يطلبالذيكانإذاإلاالطلب

يريدةالأكبرفالملكالآنأمافقطللعزيزخالصآسبقفيماأيهذاقبلكان

نأذلكفيرويولقد.(5)رعاياهمنغيرهدونفقطلىخالصآيكونأن

.ء.:آية،يوسفسورة(1)

.54:آية،يوسفسورة(2)

.81طهماز،الحميدعبد،والعلموالنبوةالوحىينظر:(3)

.1/51الفداء:أبيوتاريخ،1/702:الطبري،والملوكوالرسلالأممتاريخ:ينظر(4)

والمنهج،والشريعةالعقيدةفيالمنيروالتفسير،253111:الرازيتفسيرينظر:(5)

.8113،الزحيلىوهبه
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فلماجديدةثيابآولبسوتنظفاغتسلالسجنمنخرجلماالضتلايوسف

منوقدرتكبعزتكوأعوذخيرهمنأسألكإنياللهم:قالالملكعلىدخل

اللهنجيمعالملككلامأما.(1)بالعبرانيةلهودعاوسفمعليهفىخلثمشئره،

وعدلهوعلمهوفراستهخلقهحسنعلىواضحةدلالةيدلالممصل!يوسف

البدوهموالهكسوس،الهكسوسملوكمنأنهمعالسحلأالصذيقمعوإنصافه

التيالحاكمةالمصريةالأسرةدونمصرفيالحكمعلىاستولواالذينالرخل

سورة)فيمصرملكيذكرعندما!ولاللهأننجدولهذا،الفراعنةإليهاينتي

إلىذلكفيإشارةنرعونبلقبيذكرهولمالملكبلقبيذكره(يوسف

الحاكمةالأسرةوبينال!تهملايوسفاللهنجيزمنفيالحاكمةالأسرةبينالفرق

اجتمعالذيالاجتماعهذاوبعد.(2)أعلمواللهالاتلاموسىاللهفيزمنفي

وتحذثالضتلأيوسفالكريمالبيتحفسمصر.مملكال!تعلأيوسفاللةنجيفيه

فيمرحلةوأدقأخطرذلكفيمتحملأواقتدارثقةبكلوالملأالملكأمام

فيضانهعنالنيلنهرلتوقف،الشديدةالمجاعةمرحلةوهيالمصريالشعبحياة

التيالجسيمةالمسؤوليةهذهمثليتحملأنيستطيعفمن،سنواتسبعلمدة

الموتمنمعآوالحيوانالإنسانعلىتحافظمرحلةلأنهاالرجالمنهايتهرب

تزنفإنيالأرضخزائنعلىالملكأيهااجعلنيذلك:في!اظر(3)المحدق

(4)مملكتكأموربتسييرعليمأسراركعلىحفيظفإني،وبصيرةعلمذوأمين

أهلأكانلمنالإمارةطلبجوازعلىصريحوبشكليدلفهويدلإنوهذا

.1/1352:زيلراوا،2/454:يمخشرلزا،لكشافوا،41052:يالبغو:ينظر(1)

والتاريخ،وقصمالأنبياء،82طهماز،الحميدعبد،والعلموالنبوةالوحىينظر:(2)

.45213،البدراويرشدي

.82،السماكزينأحمدالصذيق،يوسفينظر:(3)

.58612كثير:ابن،العظيمالقرآنينظر:(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!دبهاللهمنبأمرطلبهاوإنمامنصبأوجاهفيحبآيطلبهالمالضتلآأنهواعلملها،

بنالرحمنعبدحديثمعيتعارضرلاالطلبوهذا.مرسلنجيأنهولاسيما

:والسلامالصلاةعليهلقولهالإمارةطلبفيالجوازبعدميفيدالذيحمرة

إليها،وكلتمسألةعنوليتهاإنفإنك،الإمارةتسأللاالرحمنعبد،،يا

الشريفبالحديثهنافالمرادعليها")1(اعنتمسألةغيرمنأعطيتهاوإذ

تعالى:قولهفيجاءماأما.العامةالولايةأوالإمارةلطلببنفسهيثقلا.ممن

بكونهاالعلمحالفيالنفستزكيةالكريمةبالآيةفالمرادأنفصعكتم!)2(!فلآترتجوأ

الضتلاالصديقيوسفاللهنجيعلىينطبقلاالمحظورينمنوكلمتزكية،غير

.(3)الإمكانبقدرالأمةمصالحر!ايةعليهيجبلأنهالأنبياءمنوأمثالة

خزائنعلىوجعلهالهممخلأيوسفاللهنجيطلبعلىالملكوافقذلكوبعد

علىردهذاوفي(والنبوة)الملكالممتلأيوسفاللةلبي!بهاللةجمعوبهذامصر،

فقطاللةعبادةإلىالعبادودعوةبالدينمنحصرةالأنبياءمهمةإنيقولمنكل

لمهمةتشويههذاوفيوالسلطةالحكمعنالدينعزلذلكمنأرادواوكأنما

ذاتجعلةعندماالننهملأيوسفاللةنجيعلىفضلةل!خياللةبئنثمالأنبياء)4(.

نأبعدمصرأرضفيالمطلقوالتصرفالنافذةالكلمةوصاحبعاليةمكانة

السجنعلىصبروحينماإخوتهوهملهالناسأقربأذىعلىال!تملأصبر

.(")المحسنينأجريضيعلا!انةاللةلأنوأيدة،اللهنصرةكلةفلهذاظلمأ،

،6727برقمعليها،اللةأعانهالامارةيسألمنباب،البخاري،الصحيحالجامع(1)

261316.

.32:آية،النجمسورة(2)

.58612:العطموالقرآن،253311:الرازيينظر:(3)

.84،85طهماز،الحميدعبد،والعلموالنبوةالوحىينظر:(4)

.1/4352،والرازي،51254:الزمخشري،الكشالهت:ينظر(5)
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!!ه!ع!!لالأمولأفى؟!لطظأال!

فيالكريمالقرآننصيشابهالذيالقدسمالعهدمننمالتوراةهوهذا

.الحوادثسياق

:لعبيدهنرعونوقال،الكلامهذاجميعآورجالهلهرعون،،فاستحسن

حيث)من:ليوسفنرعونقالثم(؟اللهروحفيهرجلأهذانظيرنجد)هل

اوليكلذلك.نظيركوحكيمبصيرهناكفليسهذا،علىأطلعكقداللهأن

أناسوايمنكأعظميكونولنتصدرةأمرلكلشجيويذعن،بيتيعلى

أرضكلعلىوليتكقدأناها،ليوسففرعونقالثم،العرشصاحب

كتانثيابوألبسةيوسفيدفيووضعةيدهمنخاتمهفرعونونزعمصر،

ونادوا:،الثانيةمركبتهفيوأركبةذهب،منبطوقعنقةوطؤقفاخرة

أنا:ليوسففرعونوقالمصر،أرضكلصعلىواليآوأقامهأمامةاركعوا

إذنك،غيرمنمصرأرضكلفيساكنآيحركأنيمكنأحدولافرعون

فخلصالقديمةالمصريةفيومعناهفعنج()صفناتيوسفاسمنرعونودعا

اسمفذاع،أونكاهنفارعفوطيبنيأسناتوزوجةالحياةحافظأولمالعا

مثلعندماعمر؟منالثلاثينفييوسفوكانمصر،أرجاءجميعفييوسف

فييجولشرعفرعونحضرةمنخرجأنوبعدمصر،ملكفرعونأمام

كلفجمع،بونرةالأرضغفتالسبعالخصبالسنواتوفيالبلادأنحاءجميع

كلفيفاختزن،المدنفيوخزنةمصرأرضفيالمتوافرةالسبعالسنواتطعام

القمحمنهائلةكمياتيوسفوادخرحقولمنحولهاماغلاتمدينة

الذيالرخاءسنواتسبعانتهتثم،العظيمةلوفرتهاإحصائهاعنكفحئ

مجاعةفحدثست،يوسفأنباكماالمجاعةسنواتسبعوحلتمصر،أرضعم

المجاعةعضتوعندماالخبز،فيهاتوافرفقدمصرأرضأما.البلدانجميعفي
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لكلنرعونفقالالخبز،طالبيننرعونإلىالشعبصرخمصرأرضجميع

كلعلىالمجاعةوطغتلكم،يقولكماوافعلوايوسفإلىاذهبوا:المصريين

الجوعوطأةولكنللمصريينالطعاموباعالمخازذيوسفففتحالبلادأرجاء

يوسف،إلىمصر،إلىالأخرىالبلدانأهلوأقبلمصرأرضفياشتدت

.(1)"الأرضكلفيشديدةكانتالمجاعةلأذقمحآليبتاعوا

أعدهاخطةعليهاقترح،فرعونحلمالمشترىالعبرانيالفئفصئرأنبعد

للتغلبمناسبةيوسفرآهاالتيالوحيدةالطريقةوهيعامآ،عضرلأربعةهو

بلكاملوبشكلمصربتدميركفيلةالقادمةفالمجاعة،المتوقعةالمجاعةعلى

التخطيطأنيدركواأنالمؤمنينعلىيجبوبهذا،الشامبلادبتدميركفيلة

عنوذلككاملةأمةالعبرانييوسفأنقذوبهذااختيارآ،وليسمسؤولية

.(2)المجاعةسنواتفيلمصرخطةصياغةطريق

المسؤولهووأصبح.نرعونقصرإلىالسجنمنيوسفارتفعهذاوبعد

وذلكجديدمنيوسفصياغةإعادةفرعونوحاولمصرإدارةعنالأول

:(3)الآتيةللأسبابذلكأرادأنهوالأرجح.مصريةوزوجةمصريآاسمآبإعطائه

كرههامهنةوتلكبدويآ،راعيآكانيوسفأنحقيقةيحجبأن-1

الوقت.ذلكفيالمصريون

.وتذكرةبهالنطقالمصريينعلىيسهلاسمآيوسفاسميجعلأن-2

البارزين.مصررجالأحدبنتبإعطائهوذلكلهإكرامةمدىيبينأن-3

.57-137/4إصحاح،التكوينسفر،القدسمالعهد،المقدسالكتاب(1)

.161401:إصحاح،التكوينسفر،التطيقىالتفسير:ينظر(2)

.14/701:إصحاح،التكوينسفر،التطبيقىالتفسير(3)
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والسببالقديمةالعصوركوارثمنكانالجوعأنهناالإشارةمنولابد

تغئرفأي،للآفاتالقاتلةأوالكيميائيةالأحمدةوجودعدآإلىذلكفييرجع

الزراعيةالمحاصيلفينقصآيسببحشراتوجودأوالأمطار،نسبةفييحدث

ينتجونماعلىيعتمدونالناسكاذإذشك،أدنىدونالجوعإلىيؤديوهذا

المجاعةمنيجعلالتخزينووسائلالثلاجاتوجودلعدموكذلك،المحاصيلمن

،شديدة!كلطعةيوسفزمنفيمرتالتيالمجاعةوكانتمنها،ميؤوسآحالة

.(1)بالكاملالمصريةالأمةلانهارتاللةعنايةفلولا

!و!(؟!ل!!أ/

الآتية:الفروقاتوجدناالكتابينكلافيالنصينقراءةعند

كانمصرملكأيالأكبرالملكأنالعزيزكتابهفيأخبرنايخ!اللهأن-1

يوسفاللةنجيليكونذلكفيوالسببالمتسلايوسفاللهنجيإلىمحتاجآ

اللهنجيأنإلىيضيرالنمالتوراتيأنبيد،مشورتهوأهلخاصتهمن

والدليلبصيرآ)2(.رجلأالمنصبلهذايجدأنفرعونعلىاقترحيوسف

بصيرآرجلأفرعونفلينظر)الآنالقدسم:العهدفيجاءماذلكعلى

.(3)(رصمأرضعلىيجعلةوحكيمآ

خزائنعلىيجعلهأنالملكمنطلبعندماالمتملأيوسفاللةنجيقول-2

التفسير،وموسوعة،106/41:إصحاح،التكوينسفر،التطبيقيالتفسيرينظر:(1)

الكنيسةشبكة،فكريأنطونيوسالأب،14:إصحاح،التكوينسفر

.4،،"://للأ!لأ".لا3لا6ح4لما3ح4.حه!ول

.131:سليمانخليل،والتوراةالقرآنبينالفروقاتينظر:(2)

.13414:التكوينسفر،القد!يمالعهد(3)

301

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


خزآيونعك!1تجعقيئالمتملإ:يوسفاللهنجيلساذعلىتعالىلقولهالأرض

مئهاتصتؤأ*آلأزضيىقيوشفمكتاكذلكعلير!حفيطإقآلأزضىط

ؤلاخر!آلمخبي!ضينآخرؤلالصجيغئخمآءمنبرخمتتانصيمبقمثآءحتث

وجودلاالكريمتينالآيتينفهاتين(1)(يصقونوكانوأاموأخترلفذينآلأخرؤ

.(2)ريبكنرقهذاوفيالقد!بمالعهدمنالتوراةفيلهما

!ة

.57:آية،يوسفسورة(1)

.31،سليمانخليل،والتوراةالقرآنبينالفروقاتينظر:(2)
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الفان!فىالهبحث

القديموالعهدالكريمالقرآنبينمصرفيالسهملأيوسفإخوة

مكوصىططرأن!عر!م!الصكللالو!إجي!؟الأول!هل!ملا

كنعانأرضفيهذاونزل،والشدةوالمجاعةالقحطالناسأصابلما

منبأهمرالممملأيوسفإخوةجاءالضتلأ،يوسفآلمنازل)فلسطين(أيضآ

السلأيوسفعرفأذبعدولاسيماللميرة،مصرإلىالضتلأيعقوبأبيهم

حينماالننملايوسفاللهنجيوكان،وعدلهورأفتهلرحمتهوذلكصيتهوذاع

وذلكالطعامالناسفيعطي،بنفسهالبيعمكانفييجلسبالناسالشدةنزلت

وجا!العزيز:كتابهفيتعالىقالوبهذابعير)1(حمل،رؤوسهمعددعلى

بجهازهتمجفزممم!وفامبهرونلثووالئمفعرفهزهئلغاو!دفافشويإخؤة

لؤقإن!آلهترلينخئروآتأآلكئلأونيآقترزئآلآأبيهئميمقلكمبأفيآثونيقال

لقعلونوإتاآباهعئهقالوأس!زود!ولاتفربودغعندىلكئمبهءقلآكتلتأتوني

آقالقإكآنقلبىأإذايغرفونهآلغقررحاالتمفيب!نعهئمآتجعلوأيعئنيهوتال!

قآزس!لآلكئلمتاع!ميأتانماقالوأأبيهؤإلى+قلخارجعؤآ!ترخعوئلقتثؤ

!قأإلأغقهةاشنكتمهد!قاذثخفظون،"هتؤإتان!سلآخاتاقعنآ

فضحؤا!ؤلخاآلرحمينآزحموالوخفظآصزقآلتهقتلمنآخيوغكآمنغكتم

بصحعساهنيثشغفقاتةتاناقالوأإتخهتمرذتبضحغتهؤوجدوأقتعهز

لمجيير!!صلديخكلعرؤشردادكتلآخاتاؤمخقطإلئتاوتميرآققصارذت

العقيدةفيالمنيروالتفسير،12-11131عاشور،ابنوالتنوير،التحريرينظر:(1)

.41131،الزحيليوهبه،والمنهجوالشريعة
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قلخآبكثمئخاطآنإلابهتت!ألئئئآلتوشنىمؤثقاتؤتونيحتئمعحتمأزل!تهفىثنقالم

ؤصرتابمنتذخلوألايخحنئؤقال!يملتقولمماغليآدتهقالقؤثقهزءاتؤة

غقيتهيتهإلأآلحكثمإنيلتئييحنآلئهتنىعنكمأغنىؤتآضتقتنشهصآتؤلييقؤأذلمخوأ

فاآبوهمآترهتمحتث!مدخلوأوفا!نول!ؤتتآقفيتؤقييل!ثغوتف!ؤت

تذوؤإته*فىقضنهأتغقوبتفيي!فيحاجةلأإلثئءيمنآلئوقنغتهريغنى!ائ

.(1)(لاتغثوئآل!المىآ!ثزؤثبهن!تهلخاص

وأبهتهوسيادتهرياستهفيجالسوهوالسهملايوسفعلىالإخوةدخللما

لهوهم،إليهمنظرحينالصخلأيوسفاللهنجيعرفهمالرفيعمنصبهفيأي:

حدثصغيروهوفارقوهلأنهمذلكفيوالسبب،يعرفونهلاأي:،منكرون

تتغيرالصغرحالفيعادةوالملامحبه،ذهبواأينيدروالمو،للسيارةوباعوه

وكذلككثرآ.تتغيرلافهىالكبارملامحعكسعلىالكبرحالفيكثيرآ

إلىيصيرالانلايوسفأنأنفسهمفييشعرونكانواوماهلاكة،قذروافهم

لهمفقال،يخاطبهمالسسلأشرعثمالعهد)2(.بطوللهولنسيانهم،إليهصارما

؟بلاديإلىمجيئكمفيالسببهووما،أنتممنلهم،إنكارةيظهروهو

نزللماالطعاملطلبأي:للميرةقدمناإنامصر،عزيزأيالعزيزأيهافقالوا:

ثماللة،معاذ:لهفقالوا،عيونلعلكمالستلالهمفقال،والقحطالجوعمنبنا

ثمال!تخلايعقوباللهنجيوأبونا،كنعانبلادمنقالوا:؟أنتمأينفمنلهم:قال

أصغرنافذهبولدآ،عشراثنيكنانعم،قالوا:؟غيركمأولادولهظل:

ليتسلىأبوهفاحتبسةشقيقةوبقي،أبيهإلىأحبناوكان،هناكفهلك،للبرية

.68-58:آية،يوسفسورة(1)

.397/4كثير،ابن،العظيموالقرآن،653/11،الطبريينظر:(2)
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وأعطاهم،كيلهملهمأوفىولما.(1)وإكرامهمبإنزالهمالممحةفأمرعنه،به

أحمالعشرةوهي،القمحمنأحمالهمحملأي:،لأجلهمصرإلىجاؤواما

بعير،حملواحدلكليعطيالشحل!وكان،وأخيهملأبيهمآخرينحملينوزادهم

ترونألا،أبيكممنبأخيكمفائتونيالقادمةالمرةفيجئتمإذالسلأ:لهمقالثم

المضيفينخيروأنالأخيكمبعيرحملوأزيدكمبخص!،دونكاملأالكيلأوفيأني

فيلترغيبهمذلكفيوالسببضيافتهمفيأحسنالسلأوكان،للضيوف

تحضروالمفإن:بقولهوذلكأنذرهمرغبهمأنبعدالصتلأونجده،إليهالرجوع

قالواثمهذه،بلاديتدخلونولاعنديلكمميرةفلاالقادمةالمرةفيليأخاكم

!وإتا،بذلكإياهنقنعأنإمكانيتنابكلونحاول،أبيةمنطلبهفيسنجتهدله:

فيماصادقينأننالتعلمإليكمجيئهعلىالحرصكلسنحرصأي:(لمئملون

لشراءمعهمأحضروهالذيالطعامثمنيضعواأنفتيانهالهملأأمرثم.(2)كلقلناه

كرمة،يعرفوالكيذلكثنيوالسبببذلكيشعرواأندونرحالهمفيالميرة

نجيأرادهماهووهذاأخرىمرةإليهالعودةعلىيبعثهمفهذاوإحسانهوسخاءه

أباهموأخبرواكنعانأرضفيديارهمإلىرجعواذلكوبعدالضتلأ)3(يوسفالله

مصر،عزيزمنوالكرمالضيافةحسنمنلهم،حدث.مماالصتلأيعقوباللةنجي

أنذروالأنهم،القادمةالمرةفي)بنيامين(أخاهممعهمئرسلأذأباهمطالبواثم

الطعاممنونكتلالمانعبهنرفعحئمعناأرسلة:لأبيهمفقالواعنهمالكيل.ممنع

عليهآمنكمكيفالسنلأ:لهمفقالاكتيالنا)4(،إلىاكتيالةفينضئمإليهنحتاجما

.2ء414،والبغوي،398/4كثير،ابن،العظيمالقرآن:ينظر(1)

.1/296:البيضاويوتفسير،222-11922القرطي،،القرآنلأحكامالجامعينظر:(2)

.1/3752:الرازيوتفسير،7/254،الزمخشري،الكشاف:ينظر(3)

.854-27154:الزمخشري،الكشاف:ينظر(4)
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اللةنجياستدركثمقبل،منيوسفأخيهعلىحافظتموهل)بنيامين(،على:أي

إلىأمريافوضقال:ثم؟حفظكممنخيراللهحفظلهم:قائلأالصتلأيعقوب

نأنستطيعوبهذا،الراحمينأرحموهوحافظآخيرفهوعليهوأعتمد!بهالله

القحطهوذلكفيوالسبب،طلبهميرفضلمالشلأيعقوباللهنجيإن:نقول

فتحواأذوبعد.(1)معهمبنيامينولدهإرسالإلىاضطرهالذيالشديدةوالمجاعة

فييؤكدوذجعلهممما،القمحبهاشترواالذيالطعامثمنفيهاوجدوارحالهم

بعدنريدماذا(!!آتانا:لأبيهمفقالواالمرةهذهمعهمأخيهمبإرسالطلبهم

الإحسانهذانقابلأنولابدإليناوأحسنأكرمنافقدالرجلهذامن

بهذاونحنأخيناعلىوفىسافظلأهلنا،الميرةنحضروكذلك،لطلبهبالاستجابة

أي:الميرةمنأحضرناةالذيأنوهيثانيةعلةلأبيهمعللواثمبعير،كيلنزداد

اللةفيوافقهذاوبعد.(2)أخرىمرةالرجوعمنفلابديكفينالاالطعام

ميثاقآمنهمأخذأنبعد،معهمبنيامينالصغيرولدهبإرسالالصتلأيعقوب

فلاتقتلواأوتهلكواأنإلاوحمايتهعليهالمحافظةعلىالمغفظةبالأيمانمؤكدآ

مصرإلىالعودةأرادواعندماالممحلايعقوباللةنجيأوصاهمثمردة،تستطيعون

لأنهمتفرقةأبوابمنيدخلوابلواحدةبابمنجميعآيدخلواألا،أخرىمرة

فيضيرولا،والجمالالحسنةالهيئاتمنلهمكانلماالحسدمنعليهمخشي

.(3)الظاهرةبالأسبابالأخذبابمنلأنهذلك

.91:والعلموالنبوةوالوحى،56/61:الطبريينظر:(1)

أبو،والبيانوالكشف،21304الفاسى،الشاذليالعبا!أبوالمديد،البحرينظر:(2)

.23615،النيسابوريإسحاق

وبحر،270/3الأندلسى،عطيةبنالحقعبدمحمد،أبوالوجيز،المحررينظر:(3)

.2/102،السمرقنديمحمدبننصر،ليثأبو،العلوم
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لميهـبم!يصأل!ر!م!عالشلأل!وم!"إجو!؟أ!الهـطث!ل!

فيالكريمالقرآننصيشابهالذيالقد!يمالعهدمنالتوراةنصهوهذا

أنهيعقوبرأى،!لما:والاربعينالثانيالاصحاحفيوهو.الحوادثسياق

:وقالبعف،إلىبعضكمتنظروذلماذالبنيهيعقوبقالمصر،فيقمحيوجد

لنحياهناكمنلناواشترواهناكإلىانزلوامصرفيقمحيوجدأنهسمعتإني

بنيامينوأفامصرمنقمحآليشتروايوسفأخوةمنعشرةفترلنموتولا

بنوفأتىأذيةتصيبةلعلهقاللأئه،إخوتهمعيعقوبيرسلةفلميوسفأخو

وكانكنعانأرضفيكانالجوعلأنأتوا،الذينبينليشترواإسرائيل

إخوةفأتىالأرضشعبلكلالبائعوهوالأرضعلىالمسلطهويوسف

عرفهمإخوتهيوسفنظرولماالأرضإلىبوجوههملهوسجدوايوسف

أرضمنفقالوا:؟جئتمأيمنلهموقالبجفاء،معهموتكلملهمفتنكر

فتذكريعرفوهفلمهموأماإخوتهيوسفوعرفطعامآلنشتريكنعان

الأرضعورةلترواأنتمجواسيسلهم:وقالعنهمحلمالتيالأحلاميوسف

بنوجميعآنحنطعامآليشترواجاؤواعبيدكبلسيدييالاله:فقالواجئتم

لتروابلكلالهم:فقال،جواسيسعبيدكوليسامناء،نحنواحدرجل

أرضفيواحدرجلبنونحنأخآعشرإثناعبيدكفقالوا:جئتمالأرضعورة

ذلك:يوسفلهمفقالمفقودوالواحداليومأبيناعندالصغيرذاوهوكنعان

منتخرجونلانرعونوحياةتمتحنونبهذاأنتمجواسيسقائلأبهكلمتكمما

بأخيكمليجيءواحدمنكمأرسلواهناإلىالصغيرأخيكم.ممجيءإلأهنا

إنكمنرعونفوحياةوإلأصدقعندكمهلكلامكمفيمتحنتحبسونوأنتم

الثالثاليومفييوسفلهمقالثمأيامثلاثةحبسإلىفجمعهم،لجواسيس
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فيمنكمواحدأخفليحبسأمناءكنتمإن.اللهخائفأناواحيواهذاافعلوا

أخاكموأحضروا،بيوتكملمجاعةقمحآوخذواأنتموانطلقواحبسكمبيت

لبعف:بعضهموقالواهكذاففعلواتموتواولاكلامكمفيتحققإفيالصغير

نسمعولماسترحمنالمانفسهضيقةرأيناالذيأخيناإكمذنبوذإنناحقآ

تأثموالاقائلأأكلمكمألمقائلأرؤبينفأجابهمالضيقةهذهعليناجاءتلذلك

فاهميوسفأنيعلموالموهميطلبدمهذاهومنهاتسمعوالموأنتمبالولد

وأخذوكلمهمإليهمرجعثموبكىعنهمفتحولبينهمكانالترجمانلأن

وتردقمحآأوعيتهمتملأأنيوسفأمرثمعيونهمأماموقئدهثهعونمنهم

فحملواهكذالهمففعلللطريقزادآيعطواوأنعدلهإلىواحدكلفضة

علفآليعطيعدلهأحدهمفتحفلماهناكمنومضواحميرهمعلىقمحهم

فضتيردت:لإخوتهفقال.عدلهفمفيهيوإذافضةرأىالمترلفيلحمار؟

هذامابعفقائلينفيبعضهموارتعدواقلوبهمفطارتعدليفيهيوها

بكلوأخبروهكنعانأرضفيأبيهميعقوبإلىفجاؤوابنااللهصنعةالذي

جواسيسوحسبنابجفاء،الأرضسيدالرجلمعناتكلم:قائلينأصابهمما

الواحدأبينا،بنوأخآعشراثنانحنجواسيسلسناامناءنحنلهفقلناالأرض

الأرضسيدالرجللنافقالكنعانأرضفيأبيناعنداليوموالصغيرمفقود

بيوتكملمجاعةوخذواعنديمنكمواحدآأخآدعواامناءأنكمأعرفبهذا

إنكمبلجواسيسلسغأنكمفأعرفإفيالصغيرأخاكموأحضرواوانطلقوا

إذاعدالهميفرغونكانواوإذاالأرضفيوتتجرونأخاكمفأعطيكمامناء

خافوا،وأبوهمهمفضتهمصرررأوافلماعدلهفيواحدكلفضةصرة

وبنيامينمفقودوثهعونمفقوديوسفالأولادأعدمتمونيأبوهملهمفقال
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بهأجيءلمإنابيئأقتلقائلأ:أباهرؤبينوكلمعليئهذاكلصارتأخذونه

ماتقدأخاهلأنمعكمابنييترللا:فقالإليكأردهوأنابيديسفمةإليك

بحزنشيبتيتترلونفيهاتذهبونالذيالطريقفيأذيةأصابتهفإنباقوحدةوهو

القمحأكلمنفرغوالماوحدثالأرضفيشديدآالجوعوكان،الهاويةإلى

الطعاممنقليلألنااشترواارجعوالهمقالأباهمأنمصرمنبهجاؤواالذي

نأبدونوجهيترونلاقائلأعليناأشهدقدالرجلإنقائلأيهوذافكلمه

ولكنطعامآ،لكونشترينترلمعناأخاناترسلكنتإنمعكمأخوكميكون

يكونأنبدونوجهيترونلالنا:قالالرجللأننترللاترسلةلاكنتإن

أخآلكمأنالرجلأخبرتمحئإليأسأتملماذا:إسرائيلفقالمعكمأخوكم

هلبعدحيأبوكمهلقائلأعشيرتناوعنعناسألقدالرجلإنفقالوا:أيضآ.

وقالبأخيكمانزلوايقولأنهنعلمكناهل،الكلامهذابحسبفأخبرناهأخلكم

وأنتنحننموتولاونحياونذهبلنقوممعيالغلامأرسل:أبيهلإسرائيليهوذا

قدامكوأوقفهإليكبهأجيءلمإنتطلبةيديمنأضمنة،أناجميعآ.وأولادنا

فقال،مرتينالآنرجعناقدلكنانتوال!لملولأننا.الأيامكللكمذنبآأصر

فيالأرضجئأفخرمنخذواهذافافعلواهكذاكانإن:أبوهمإسرائيل

ولاذنآوكثيراءالعسلمنوقليلأالبيلسانمنقليلأهديةللرجلوانزلواأوعيتكم

أعدالكمأفواهفيالمردودةوالفضةأيديكمفيأخرىفضةوخذواولوزآوفستقآ

الرجلإلىوارجعواوقومواأخاكموخذواسهوآكانلعلةأيديكمفيرذوها

وبنيامينالآخرأخاكملكميطلقحئالرجلأمامرحمةيعطيكمالقديرواللة

عدمتهم")1(.الأولادعدمتإذاوأنا

.41-1143وإصحاح،42إصحاح،التكوينسفر،القديمالعهد،المقدسالكتاب(1)
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)فلسطين(كنعانأرضومنهاالأرضأنحاءجميعوعفتالمجاعةحدثتلما

منعشرةفئل،القمحليشتروامصرأرضإلىيذهبواأذبنيهيعقوبأمر

لأنهأبوهيرسلهفلميوسفأخوبنيامينأماقمحآليشتروايوسفإخوة

كانولأنه،ليوسفالوحيدالشقيقالأخكاذولأنهأذيةتصيبهأنخاف

أنهإلاعرفهميوسفعلىدخلوافعندما،راحيلزوجتهمنالوحيدالابن

يعلنأنليوسفيمكنوكاذقط،يعرفوهفلمهمأمايعرفهملمأنهتظاهر

كانعندماإخوتهعنيوسفيذكرةماآخروكان.الحالفيلإخوتهحقيقتة

أشرارآإخوتهمازالفهل،معهمالإسماعيليونحملهعندمافزعآ،فيهميحدق

إخوتهيمتحنأنيوسفعزمثم.؟(1)السنينمدىعلىتغيرواإنهمأم؟خونة

بها،عاملوهالتيالقسوةبنفسبنيامينعاملواهلوليتأكدليختبرهمامتحانات

مصرإلىأرسلهمعندماالعلياالخطةذواللةأنيوسفإخوةيعتقذولم

حمايةمسؤوليةعاتقهعلىيهوذاأخذهذاوبعد،بيوسفصلتهمليستعيدوا

وفي،بنيامينلأخيهيحدثأنيمكنالذيمايعلميهوذايكنولم،بنيامين

ولمفبكى،يوسفمشاعرهزتالتيهىيهوذاكلماتكانتالنهاية

هناالإشارةمنولابد.(2)إخوتهأمامحقيقتةفأعلننفسهيخفىأنيستطيع

والعسل،،البيلسانمنليوسفهديةومعهمجاؤوايوسفأخوةأن

مصرفيجدآثمينةالهديةهذهوكانتواللوز.والفستق،والتوابلوالأطياب،

إلىرجعواأنوبعد،الأرضعمتالتيالمجاعةبسببكذلكنادرةوكاش!

.901:التطبيقىالتفسير:ينظر(1)

أنطونيوسالأب،التكوينسفر،القدسمالعهد،المقدسالكتابتفسيرينظر:(2)

حكاة!لة."!ثلا//:"،،44لا3ح.*هح.4الكنيسةشبكة،فكري
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حانوعندما.للغلالثمنآدفعوهاالتيالفضةأكياسهمفيوجدوابيوتهم

القمحثمنيعقوبدفع،القمحلشراءأخرىمرةمصرإكلذهابهمالوقت

.(1)السابقةالمرةفيأخذهالذي

ألز!أ؟!ظمي!أ

الآتي:تبينالمطلبينكلافيالنظرعند

منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالعزيزكتابهفيص!دههاللهيخبرنا-1

معهميتكلمولمعرفهميوسفعلىدخلواعندماالإخوةأنخلفه

لهأنفسهميعرفواأنمنهمفطلبيعرفهملمأنهتظاهرأنهإلابجفاء

ذلكثنيوكانكيلهملهموأوفىذلكفيفأحسنأكرمهمذلكوبعد

الكريم.القرآنخبرفيكانماهذا،المضيفينأحسن

بهجاءماخلافعلينايقصفهوالق!مالعهدخبرفيجاءماأما-2

بجفاءمعهمتكلمال!ت!لايوسفاللةفيأنلنايبينفهوالكريمالقرآن

الأرضعورةليكتشفوابلادهإلىجاؤواجواسيسبأنهمواتهمهم

.(2)ريبكفرقهذاوفي

كبيرإفكهذاوفي،مرتينفرعونبحياةيقسمالصتلأيوسفجعلوا-3

نجيوهويناللةبغيريقسمأنلهكيفإذالكريمالبيهذاعلى

.(3)ريبكفرقهذاوفي،مرسل

التكوين،سفرالقدسم،العهد،المقدسالكتابوتفسير،011:التطيقىالتفسيرينظر:(1)

.444"://"".ىال6ح4*3ح*هح.4الكنيسةشبكة،مللىيعقوبالقممتادرس

.24/7:إصحاح،التكوينسفر،القدصمالعهد:ينظر(2)

.137،سليمانخليل،المفتراةوالتوراةالقرآنبينالفرقانينظر:(3)
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أرضمنجاؤواعندمايوسفإخوةخبر،مب!دقلاالعهدعلينايقص-4

عقليعقلهلاوهذاحميرمنقوافلهمفكانتمصرأرضإلىكنعان

حيوانأنهولاسيماالصحراءفييمشيأذللحماركيفإذسليم

جميرهمجعلالذيالكريمالقرآذخبربهجاءماخلافعلئ،مدني

الصحراءحريتحملأنيستطيعالجملأنإذ،جمالمنقوافلهمأي

.(1)مبينفرقهذاوفيالماءوقلة

وجدواأكياسهمفتحواعندمايوسفإخوةأنالقدبم،العهديخبرنا-5

النمأنبيد،(2)يعقوبمعهموخاففخافواإليهمزدثالفضة

لمامصرإلىالرجوعفيرغبةإلاا-أهزادهممالنايؤكدالقرآني

الملك.هذاوإحسانكرممنرأوه

يوسفإلىهديةمعهمأخذوايوسفإخوةأنالقديمالعهديخبرنا-6

الستلأ،يعقوباللهنجيأمرهمكماالأرضجئأفخرمنوهى

إلىذهبواوالقحطالمجاعةأجلمنوهمهذهأرضجئأي،نقول

والبيلسان(والجوز،واللوز،)الفستق،مثلالأشياءلهذهفكيفمصر

تناقفواضحهذاففيالماء.عنهاانقطحمجدبةأرضفيتثمرأن

.(3)صريحواضطراب

ه!

.691،الدجانيزاهية،والتوراةالقرآنفييوسفينظر:(1)

.24:إصحاح،التكوينسفر،القديمالعهد:ينظر(2)

.141،سليمانخليل،المفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقات:ر!ني(3)
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الثالثالهبحث

القديموالعهدالكريمالقرآنبينوبنيامينالمتهمل!يوسفالأخوينلقاء

طيهووص!ط!أفيثعالأمخويقيظء4الأود!أ

آخاةإلةءاؤثيوشفعكدخلوأولخا!العزيز:كتابهفيتعالىقال

جقرهمقلخا!تفهلوئ!الؤأبمات!بشفلآآخوئأنأإققال

لم!نرقونإتكتمآلعيرإتخهامؤدنآدنخئمآخيهزخليفيآ!ت!قاتةجعليبجهانيهتم

ؤلخنآلميكصحؤاغتققدقالوأ!تققدوئقادا!هصوآقتلؤاقالوأ!

في!عسدجخناقالختولقذتآدئؤقالؤا!زعيصبهءوآنأبعيرغلبوءجآء

خزؤهقالؤا!!ذبينإنكنتوزجفئقفماقالوأ!شنرقينومابمآآلأزفي

بآؤصعمحهؤفمدآ!آلطايينتخننىكذلكتجرؤهفهورطهءفىوجذمن

ماكأق!وشف!كذناكديفآخيووغذمنآشتخرجهاثمآيخهوغذقتل

وفؤقفتنآءتندربخمتينرنعألئهكلجثحصآءأنإلأآئمطثديمننيأخاهييأخذ

قئلحمنله،آخشرصففقذيحترقإنقالوأ!لحيو!كفيزى!تن

آغقموآلئهكلف!اتامثزآنت!قالمثهوشليهاؤلئمتقميسوءفىيولمفقآسصزها

أحدتافخذش!ئخايهميراآبآب*هتإنأتعنرلينيأئهاقالوأ!تصحفوئبما

ؤخذتاقنإلأتآخذآنآدتهشثاد!قاذآلمخيميينيحننرتذإتاماته"ز

قاذنجتامخلصوأمتهآشتئمص!وأققغما!لظلأوئإذاإتآمتعتاعنذةؤ

قاملؤمنآدئهننفؤلمحقاعلئكمأخذقدآتجتمآلنئتغهموأألتم!بيرفثم
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فئروهولىآدتؤتخكمأؤ+ألىتأذنحئئآلاؤ!تآترحقلنيوسمفلنىفرطتض

إلأحمذنآوماسزقآتخكتآتاتآإتققولوأآبيكثمإقيآزجعؤآ!آتحيهين

.(1)(خفطينلقغتب!ئالخناومابما

وذلكأخرىمرةمصرإلىالستلأيعقوباللهنجيأولادذهبأذبعد

المكانأيالبيعمكانإكوصلوا،أبيهمبوصيةمزودين،لأهلهمالميرةلجلب

)بنيامين(الصغيرأخوهمالمرةهذهمعهموكاذالصتلأيوسففيهيوجدالذي

تبتئس،لالهقالثم،(2)إليهوضمهفبادر،أخاهعرفيوسفعلىدخلوافلما

من،إخوتهعنهذايكتمأنالسعلاأمرهثمبي،صنعوهماعلىتحزنلاأي:

معةيبقيهحئاللازمةالتدابيرسيتخذأي:سيحتالأنهمعةوتواطأ،أخوهأنه

به،جئناكقدأخونا،هذاله:قالواأنهمرويوقدمعظمآ)3(.مكرمآمعززآ

ثم،وأكرمهمفأنزلهم،عنديذلكستجدونوأصبتم،أحسنتملهم:فقال

فبكى،وحدهبنيامينفبقي،مائدةعلىمنهماثنينكلوأجلسأضافهم

أخوكمبقي:يوسففقالمعه،لأجلسنيحيآيوسفأخيكانلو:وقال

كلفليترل،عشرةأنتم:قاليواكله،وجعلمائدتهعلىمعهفأجلسهوحيدآ،

إليه،يضمةيوسففباتمعي،فيكونله،ثانيلاوهذابيتآ،منكماثنين

اشتققتبنينعشرةلي:فقالوالدهعنوسألةأصبححئرائحتة،ويشم

أخيكبدلأخوكأكونأنأتحبله:فقالهلك،ليأخاسممنأحماءهم

فبكى،راحيلولايعقوبيلدكلمولكنأخآ،مثلكيجدمن:قال؟الهالك

.81-69:الآية:يوسفسورة(1)

.30.-29913:والبيضاوي،169116:الطبريينظر:(2)

.01404كثير،ابن،العظيمالقرآنينظر:(3)
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بنايعملونكانوا.مماتبتئسفلايوسفأخوكأناإنيله:وقالوعانقةيوسف

.(1)أعلمتك.مماتعلمهمولاخيرعلىوجمعناإلينا،أحسنقداللةفإنمضى،فيما

فيالصواعأي:السقايةوضعقمحآ،جمالهموحمل،الطعاملهمأعدفلما

فيهاوقيلالذهبمن:وقيل،الفضةمنكانتإنهاوقيلبنيامينأخيهرحل

بغيرها،يكاللئلامكيالأيوسفجعلهابالجواهر،مرصعةمشربةكانتإنها

اللهنجيأمهلهمثم.(2)دحاووالصواعوالسقايةأيضآ،بهايشربوكان

،الجمالأصحابياأي:اليرأيهامناد،نادىثمارتحلوا،حئالضتلأيوسف

؟تفقدونشيءأي:للمناديفقالوا،لذلكفذهلواقفوا،،سارقونإنكم

منبعيرحمللهلنابهجاءولمنبه،يكيلالذيالملكصواعنفقدلهم:فقالوا

جئنامالهم:قالواثم.(3)الإبلمنمجيرهمأنعلىيدلفهويدلإنوهذاالقمح

وقدسجايانا،منليستفهذهبغيرهاأوبسرقةفيهانفسدلكىأرضكمإلى

ذلك،نفعلأنلنايمكنفلابضاعتكملكمرددناإذالأولىالمرةفيجربتمونا

فما:المناديوهويوسفأصحابأيقالوا،التهمةهذهمنبراءتهمبثنوافلما

فيكمكانإذاالسارقجزاءماأي،رحلهفيالسقايةوجدنامنجزاء

فيسترقةمنةالمسروقإلىبرقبتهيسلمأنجزاؤةفقالوا:،شرعكموحسب

أمرثم.(4ال!تهملأإيوسفأرادهماوهذايعقوبآلشريعةفيكانماوهذا

بأوعيةوالابتداء،أخيهوعاءقبلبدايةإخوتهأوعيةبتفتيشالمتحلأيوسف

.41952،يالبغوو،21164:يمخشرلزا،الكثحاف(1)

.4/004كثير،ابن،العظيموالقرآن،01426،البغويينظر:(2)

العقيدةفيالمنيروالتفسير،231-23،/9القرطي،،القرآنلأحكامالجامعينظر:(3)

.13/31،الزحيلىوهبه،والمنهجوالشريعة

.11330،302:الخازنوتفسير،182-181116،الطبريينظر:(4)
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أولمنالمقصودهووعائهفييوجدالذييكوذأنلإبعادوذلكإخوته

شقيقهوعاءمنالسقايةاستخراجتمذلكوبعدذلك،علىفيتهمالأمر

!ذلف:تعالىقولهأما،وملتهمشريعتهمبحكممنهمفأخذه)بنيامين(

يأخذلكيالمحكمةالحيلةهذهالصتلأيوسفألهمناأي:(1)(يوشفكذنا

لأنالكريمةالآيةهذهفي!جدئهالكيدوأسند،المحبوبالكيدمنوهذاأخاه

يدلوهذا،لفائدتهلأنهال!مسلآيوسفلأجلالكيدوجعل،ومسببةملهمةالله

نصآيخالفلمإذاالحيلةظاهره.مماالمشروعةالأغراضإلىالتوصلجوازعلى

الممحلأيوسفلأنالتدبيرأي:الكيدهذافيالسببأمامقررآ)2(.حكمآأوشرعيآ

ملكأي:الملكوحكمشريعةفي)بنيامين(شقيقهيأخذأنيستطيعكانما

.مماإخوتهيلزتمأن!ناللهأرادولكن،السارقاسترقاقئبيحلاالذيمصر

الصتلأيوسفاللةنجيأنالإشارةمنولابد،السارقئسترنأنوهوالتزموه

منالصواعأخرجفلما،(3)الحجةألزمهملذلكشريعتهمفيذلكيعلمكان

الذيماله:وقالالحياء،منرؤوسهمإخوتهنكس)بنيامين(،شقيقهرحل

أخذتمئالكثير،البلاءمنكملنايزالما؟راحيلبنيافضحتنابنافعلت

البلاءمنكملهميزاللاراحيلبنوبل:بنيامينلهمفقال؟وكيفالصراعهذا

رحليفيالصواعوضعوقدبالبريةفأهلكتموهأخيأخذتملأنكمالشديد،

وجدواعندماالمتعلأيوسفإخوةقالثم.(4)رحالكمفيالبضاعةوضعالذي

.76:آية،يوسفسورة(1)

وهبهالمنير،والتفسير،32-31113عاشور،ابنوالتنوير،التحريرينظر:(2)

.33311،الزحيلى

.33113،الزحيلىوهبهالمنير،وتفسير،29113،الآلوسى،المعانيروحينظر:(3)

.511452:الرازيوتفسير،21462،البغوي:ينظر(4)
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باتآ،نفيآالسرقةأنفسهمعننفواأذوبعد،بنيامينرحلمنخرجالصواع

وأمواحدأصلمنفهماقبلمنأخلهسرقفقد،بنيامينسرقإذاقالوا

منال!تهملأيوسفإلىنسبوهماأماالضتلأ)1(،يوسفهناوالمقصود،واحدة

سرققال:عباسابنعنمردويهابنروىماالرواياتأصحفيالسرقة

إخوته،بذلكفعثرة،الطريقفيوألقاةفكسرة،أمة،أبي،لجدهصنمآيوسف

وكانت،إسحاقابنةعمتةأنالبلاء،منيوسفعلىدخلماأولوكان

بالكبر،يتوارثونهاوكانوا،إسحاقمنطقةعندهاوكانت،إسحاقولدأكبر

الستلأيعقوبوكانفيه،ينازعلاسلمآلهكانوليها،مناختبأهامنوكان

أحدآتحبفلموله،بهلهاوكان،عمتهحضنتهقدالممتلايوسفلهولدحين

السخلأ،يعقوبنفسإليهتاقت،سنواتوبلغترعرعإذاحئ،إياهحبها

عنييغيبأنعلىأقدرمافواللهيوسفإليسلياخية،يالها:فقالفأتاها،

إليه،أنظرأيامآ،عنديفدعة:قالتثمبتاركتة،أنامافوالله:قالت،ساعة

عمدت،يعقوبعندهامنخرجفلما:عنهئسلينيذلكلعلعنه،وأسكن

فقدت.قالتثمثيابهتحتمنيوسفعلىفحزمتها،إسحاقمنطقةإلى

أهلاكتشفوا:قالتثمأصابها؟ومنأخذهامنفانظرواالصتلأإسحاقمنطقة

أضعلسلمليإنه،والله:فقالت،يوسفمعفوجودهافكضفوهم،،البيت

كانإن،وذلكأشكالها،فقالالخبر،فأخبرتة،يعقوبفأتاهاشئت،مافيه،

عليهقدرفمافأمسكتة،ذلك،غيرأستطيعماللث،سلمفهوذلكفعل

قالوهالذيفبعد.(2)يوسفإخوةفيهيقولالذيهوفهذاماتتحئيعقوب

.2/404كثير،ابن،العظيمالقرآنينظر:(1)

الأثير،ابن،التاريخفيوالكامل،0/102،الطبري،والملوكوالرسلالأممتاريخ(2)

.21404كثير،ابن،العظيمالقرآنوتفسير،4/14

911

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيلهموقال،مؤاخذتهممنلهميظهرولمنفسهفيقالوهماالسهملأيوسفأخفى

منلكمأخآسرقتمإذبالسرقةتتهمونهممنومترلةمكانآأشرأنتمبل:نفسه

وحدههو!ابةواللةهلاكهذلكمنالقصذوكاذالبئر،فيوطرحتموه،أبيكم

كبيرآشيخآألآلهإنالعزيزأيهاياله:قالواثمبه،تصفونهوماتذكرونه.مماأعلم

قالواوإنما،مكانهأحدنافخذالمفقود،ولدهعنبهويتسلىشديدآ،حبآيحبهفهو

قالواثم،بنيامينعنعوضآ،منهمأحدآفيأخذعليهمعطفهيثيرواحئذلكله

اللهنجيفاستعاذ.(1)المنصفينالعادلينومنضيافتنافيالمحسنينمنلنراكإئاله:

فيظلمفهذاعندةالصواعوجدناماغيرنأخذأذاللةمعاذقائلأ:ال!تسل!يوسف

)بنيامين(سراحإطلاقمنالممخلأيوسفإخوةيئسفلماومذهبنا،مذهبكم

قالذلك،علىوعاهدوهسالمآ،إليهبردهالم!هملايعقوبلأبيهمالتزمواالذي

فيهنحنالذيالأمرهذاإنلهم:قائلأ،باسمهالكريمالقرآنيصرحولمكبيرهم

بالأيمانمؤكدآموثقآمنكمأبيكمأخذعندماتذكرواأوتعلمواألمعظيمأمر

كيفالماضيفيتعلمواوألمتقتلوا،أوتهلكواأنإلاله،بنيامينلتردنالمغلظة

حئأبدآ،مصرأرضأغادرلنلهم:قالثمقبل،منيوسفبأخيكمفرطتم

منوبالخروجأخيأخذمنيمكننيبأنلياللةيحكمأو،إليهبالعودةأبيلييأذن

نإأباناياله:وقولواأبيكمإلىارجعوالهم:قالثم،الحاكمينخيرفهومصر

التيشريعتناحسبواسترقهالملكفأخذهالملكصواعسرق)بنيامين(ابنك

رحله،منالصواعإخراجمنوذلكبالسرقةعليهشهدناولقدنحن،بهاأخبرناه

بهتصابسوفإنكعلمناأوموثقآ،مناأعطيناكحئسيسرقإنةعلمناوما

.(2)ةللاإلايعلمهلاالغيبفإنقبلمنبيوسفأصبتكما

.2/201،الشربينيمحمدبنأحمدالدينثهسالمنير،السراجينظر:(1)

.31404كثير،ابن،العظيمالقرآنوتفسير،631102،الطبريينظر:(2)
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1لقط!ى1يع!!عوبييامووالئايلأييى!فالأجلإيفي8بقا؟!ب!فميالم!الهلأ

سياقفيالكريمالقرآننصيشابهالذيالتوراتيالنصرهوهذا

إلىوسافروا،وبنيامينالفضةوضعف،الهديةتلكالرجال،،فأخذ:الحوادث

بيتهلمدبرقالمعهمبنيامينيوسفشاهدوعندمايوسفأمامومثلوامصر

سيتناولوذالرجالهؤلاءلأذوهيئهاذبيحةوأذبحالبيتإلىالرجالأدخل

كإالرجالوأدخليوسفأمركماالرجالففعلالغذاءساعةفيالطعاممعي

بناجيءلقدوقالوا:الخوفاعتراهميوسفبيتإلىدخلواولمايوسفبيت

الفضةبسببحميرنا،علىويستوليويستعبدنابناويقععليناليهجمهناإلى

وكلموهيوسفبيتعلىالذيالرجلإلىفتقدمواعدالنا،فيالمردودةالأولى

وكانطعامآلنشتريأولأنزلناقدإنناسيدييااستمعوقالوا:البيتبابفي

فقدبوزنها(عدلهفيواحدكلفضةوإذاعدالنافتحناأنناالمترلإلىأتينالما

مننعلملاطعامآلنشتريأيادينافيأخرىفضةوأنزلناأيدينافيرددناها

أعطاكمأبيكموإلهإلهكمتخافوا،لالكمسلام:فقالعدالنافيفضتناوضع

الرجالوأدخلثهعونإليهمأخرجثم،إليوصلتفضتكمعدالكم،فيكترآ

وهيئوالحميرهمعليفآوأعطىأرجلهمليغسلواماءوأعطاهميوسفبيتإلى

طعامآ.يأكلونهناكأنهمسمعوالأنهمالظهرعنديوسفيجيءأنإلىالهدية

إلىلهوسجدواالبيتإلىأيديهمفيالتيالهديةإليهأحضروايوسفجاءفلما

أحيئعفقلتمالذيالضيخأبوكمأسالم:وقال.سلامتهمعنفسألالأرض

عينيهفرفعوسجدواوخروابعدحيهوسالمأبوناعبدكفقالوا:بعد.هو

:قالثمعنهقلتمالذيالصغيرأخوكمأهذا:وقالأمةابنأخاهبنيامينونظر

وطلبأخيهإلىحنتأحشائةلأنيوسفواستعجلابنيياعليكينعمالفه
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وتجلد:وخرجوجهةغسلثمهناكوبكىالمخدعفدخل،ليبكيمكانآ

عندهحمليناوللمصريينوحدهمولهموحدةلهفقدمواطعامآقدموا:وقال

رجسلأنهالعبرانيينمعطعامآيأكلواأذيقدرونلاالمصريينلأنوحدهم

صغر؟بحسبوالصغيربكوريتهبس!حبالبكرقذامةفجلسوا.المصريينعند

حصةفكانتإليهمقذامةمنحصصآورفعبعضإلىبعضهمالرجالفبهت

أمرثممعه،وروواوشربوا.أضعافخمسةجميعهمحصصمنأكثربنيامين

حملةيطيقونماحسبطعامآالرجالأعدالاملأقائلأ:بيتهعلىالذي

الصغيرعدلفمفيتضعالفضةطاسوطاسىعدلهفيواحدكلفضةووضع

الصبحأضاءفلمابهت!هـ،3الذييوسفكلامبحسبففعل،قمحةوثمن

قاليبتعدوالموالمدينةمنخرجواقدكانواولماوحميرهمهمالرجالانصرف

لماذالهمفقل،أدركتهمومئالرجالوراءاسعقم:بيتهعلىالذييوسف

وهوفيهسيدييشربالذيهوهذاأليسخيرعنعوضآشرآ،جازيتم

لماذاله:فقالواالكلامهذالهموقالفأدركهم.صنعتمفيماأسأتمبهيتفاءل

هوذاالأمرهذامثليفعلواأنلعبيدكحاشاالكلامهذامثلسيدييتكلم

فكيفكنعانأرضمنإليكرددناهاأعدالناأفواهفيوجدناالتيالفضة

،يموتعبيدكمنمعةيوجدالذيذهبآ،أوفضتةسيدكبيتمننسرق

هكذاكلامكمبحسبالآننعم:فقاللسيديعبيدآنكونأيضآونحن

فاستعجلواأبرياءفتكونونأنتموأماعبدآلييكونمعةيوجدالذي،يكون

منمبتدئآففتشعدلةواحدكلوفتحواالأرضإلىعدلهواحدكلوأنزلوا

ثيابهمفمزقوابنيامينعدلفيالطاسفوجدالصغيرإلىانتهىحئالكبير

بيتإلىوإخوتهيهوذافدخلالمدينةإلىورجعواحمارهعلىواحدكلوحمل
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هذاما:يوسفلهمفقالالأرضعلىأمامةووقعواهناكبعدوهويوسف

نقولماذايهوذا:فقاليتفاءلمثليرجلأأنتعلمواألمفعلتمالذيالفعل

هذا،أفعلأنليحاشا:فقالجميعآ.يدهفيالطاسوجدوالذينحنلسيدي

فاصعدواأنتموأماعبدآ.لييكونهويدهثنيالطاسوجدالذيالرجل

كلمةعبدكيتكلمسيدييااستمع:وقاليهوذاإليهتقدمثمأبيكمإلىبسلام

سألسيديفرعونمثللأنكعبدكعلىغضبكيحمولاسيديأذنفي

شيخونةوابنشيخأبلنا:لسيديفقلناأخأوأبلكمهلقائلأ:عبيده

بهانزلوالعبيدك:فقلتيحبة،وأبوهلأمهوحدةهووبقيأخوهماتصغير

تركوإنأباةيتركأنالغلاميقدرلا:لسيديفضماعليهنظريفأجعلإلي

تنظرونتعودوالامعكمالصغيرأخوكميترللمإنلعبيدكفقلت،يموتأباه

أبونا:قالثمسيديبكلامأخبرناةأنناأبيعبدكإلىصعدنالمافكانوجهي

أخوناكانإذاوإنمانترلأننقدرلافقلنا:الطعاممنقليلألنااشترواارجعوا

معنا،ليسالصغيروأخوناالرجلوجهننظرنقدرلالأننانترلمعناالصغير

منالواحدفخرجاثضينليولدتامرأتيأنتعلمونأنتم:أبيعبدكلنافقال

هذاأخذتمفإذاالآنإلىأنظرةولمافتراسآافترسقدهوإنما:وقلتعندي

مئفالآنالهاويةإلىبشرشيبتيتترلونأذيةوأصابتةوجهيأماممنأيضآ

نأرأىمئيكونبنفسهمرتبطةونفسةمعناليسوالغلامأبيعبدكأنا!ش

لأن،الهاويةإلىبحزنأبيناعبدكشيبةعبيدكيترل،يموتأنهمفقودالغلام

كلأبيإلىمذنبآأصرإليكبهأجيءلمإنقائلأ:لأبيالغلاآضمنعبدك

الغلامويصعدلسيديعبدآالغلامعنعوضآعبدكليمكثفالآن.الأيام

الذيالشرأنظرلئلامعيليسوالغلامأبيإلىأصعدكيفلأنيإخوتهمع
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عندهالواقفينجميعلدىنفسةيضبطأنيوسفيستطيعفلمأبي،يصيب

يوسفعرفحينعندهأحديقففلمعنيإنسانكلأخرجوافصرخ

وقالفرعونبيتوسمعالمصريونفسمعبالبكاءصوتةفأطلقبنفسهإخوتة

لأنهميجيبوةأنإخوتهيستطيعفلمبعدأبيأحيئيوسفأنا:لإخوتهيوسف

الذييوسفأنا:فقالفتقدمواإلمثتقدموا:لإخوتهيوسففقال.منهارتاعوا

لأنههناإلىبعتمونيلأنكمتغتاضوا،ولاتتأسفوالاوالآنمصرإلىبعتموه

وخمس،سنتينالآنالأرضفيالجوعلأنقدامكماللهأرسلنيحياةلاستبقاء

ليجعلقدامكماللةأرسلنيفقدحصاد،ولافلاحةفيهاتكونلاأيضآسنين

أرسلتمونيأنتمليسالآنثاعظيمةنجاةلكموليستبقي،الأرضفيبقيةلكم

كلعلىومتسلطآبيتهلكلوسيدآلفرعونأبآجعلنيقدوهو،اللهبلهناإلى

قديوسفابنكيقولهكذا:لهوقولواأبيإلىوصعدواأسرعوامصر،أرض

جاسانأرضفيفتسكنتقفلاإلمبانزلمصر،لكلسيدآاللةجعلني

وأعوطثمالكوكلوبقركوغنمكبنيكوبنووبنوكأنتمنيقريتآوتكون

مالك،وكلوبيتكأنتتفتقرلئلاجوعآسنينخمسأيصآيكونلأنههناك

وتخبرونيكلمكمالذيهوفميأنبنيامينأخيوعيناترىعيونكمذاوهو

ثمهنا،إلىبأبيوتترلونوتستعجلونرأيتمماوبكلمصرفيمجديبكلأبي

إخوتهجميعوقتلعنقةعلىبنيامينوبكى،وبكىأخيهبنيامينعنقعلىوقع

.(1)"ةعمإخوتهتكلمذلكوبعدعليهموبكى

وأخذواإليهبالهدايامحملينأخرىمرةمصرإلىيوسفأخوةذهت

لطلبمصرإلىذهابهموكان،بنيامينمعهموأخذواالفضةضعفمعهم

.45وإصحاح44وإصحاح43إصحاح،التكوينسفر،م!قلاالعهد:المقدسالكتاب(1)
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حئذبيحةلهميذبحأنبيتهعلىالقائمأمريوسفرآهمفلماأيضآ،القمح

بيتعلىالقائمعلىيوسفإخوةتقذآثمالغداء،وقتفيمعهيأكلوا

منهديةهذهلهم:فقالأعدالنافيالفضةوضعتلماذاله:وقالوايوسف

ثم،أبيهمحالعنفسألهملهسجدوايوسفدخلفلما،أبيكموإلهإلهكم

أماموضعالطعامقدموافلماالطعاملهميقدمأنبيتهفيمنيوسفأمر

نأرجالهأمر)ثملذلكفتعجبوا،إخوتهأماموضعماأضعافخمسبنيامين

)بنيامين()1(.شقيقهعدلفيفيوضعالطاسأماأعدالهمفيالفضةتوضع

لسلطانه،رمزآكانتالفضيةيوسفكأسأنهناالإشارةمنولابد

ثم،المستقبللاستطلاعالأقداحهذهاستخدمواوقد،عظيمةجريمةفسرقتها

العميقالحزنعنتعبيرآثيابهيهوذافمزق،بنيامينعدلفيالطاسوجدوا

اعتبارأييظهرلمصغيرآيهوذاكانوعندما،بأذىبنيامينيصابأنوخوفآ

عبدآيوسفيبيعواأنإخوتهأقنعالذيفهو،يعقوبلأبيهأويوسفلأخيه

انزعاجآانزعجفقدليهوذا،حدثالذيالتغييرأعظمماولكنللإسماعيليين،

مستعدآكانأنهحئأخرىجهةمنوأبيهأخيهعلىكبيرآحزنآوحزنكبيرآ

وعلىسالمآ،لهبنيامينأخاهيردأنلأبيهيهوذاتعهدفقد.(2)أجلهمنللموت

مصممآكانأنهإلاعبدآيصبحأنليهوذابالنسبةرهيبمصيرأنهمنالرغم

وقد،وعدهتنفيذفيعظيمةشجاعةيهوذافأظهر،لأبيهكلمتهحفظعلى

بأنيوسفبنيامينأخيهأجلمنيهوذابهقامالذيالشجاعالعملهذاأقنع

امتحاناتبعدةيوسفأدخلهممابعدالأفضلنحوتغيرواقدإخوته

.111:التطيقىالتفسير:ينظر(1)

الكنيسةشبكة،فكريأنطونيوسالأب،التكوينسفرالتفسير،موسوعةينظر:(2)

444ء:!لألأ//".*3لأ6ح4لا3ح4.ح*ء.
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اللهخطةأنإلاقبلأ،منهالتخلصأرادوالأنهملا،أمتغيرواهلليكتشفهم

منمصرويخلصحياتهملهمليحفظيوسفإليهمأرسلعندماتحققتقد

قصداللهولكنشرآ،لينويتم،،أنتم:لإخوتهيوسفقالثم.(1)الرهيبةالمجاعة

.(2)((آريخبالشر

الآتي:الفرقتبينالمطلبينكلافيالنظرعند

الكريماتالآياتهذهفيالأحسنقصصهفيالكريمالقرآذعلينايقص-1

نظرفلما)بنيامين(الشقيقأخوهومعهمعليهالصتلأيوسفإخوةدخول

تحزنفلاأخوكأناله:وقالإليهفضمهأخاهعرفالضتلأيوسفإليه

نابيدكبير.فراقبعدجمعناأنبعدإلينااللهأحسنفقدبيصنعوهعما

مبين.فرقهذاوفي،التفصيلبهذالنايذكرلمالنمالتوراتي

لمثلوجودفلا(تققلاوئفادا!:يوسفإخوةلسانعلىتعالىقوله-2

آلميك(صؤاع!تفقلا:تعالىقولهوكذلكالتوراةفيالمباركةالآيةهذه

تعالى:قولهوكذلكالتوراةدونالكريمالقرآنبهانفردخبرفهذا

هذهففى(3)(آئمالثدينفىأخاةيآخذماكأقليوشفكذنا!ذيف

فيوليس!بهاللهمنوحيآكانيوسففعلهماأنتبيانالمباركةالآية

.(4)الساميةالمعانيهذهمنالتوراةفأينهذامثلاليهودتوراة

.411:التطبيقىالتفسير:ينظر(1)

.01502:إصحاح،التكوينسفر،القدسمالعهد(2)

.76:آية،يوسفسورة(3)

.165،سليمانخليل،المفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقاتينظر:(4)
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وحدهأكلأكل،لماالصتلأيوسفأنتوراتهمنالقد!بمالعهديقمعلينا-3

أنهمولاسيمارجسالعبرانيينمعأكلهمأنيعتقدونكانواالمصريينلأن

ذأبيد،المهنةهذهيكرهونالوقتذلكفيالمصرثونوكانرعاعكانوا

أحسنكانيوسفاللةنجيأنأخبرنافقدذلكغيريخبرناالنمالقرآني

ففي؟وحدهويأكليتعالىوهوالمضيفينأحسنيكونفكيفالمضيفين

.(1)ريبكفرقهذا

بنيامين،عدلفيالصواعوجدواعندماأنهمالتوراةفيالقديمالعهديخبرنا-4

بنيامين،أخيهسراحيطلقحئليوسفوتذللثيابهومرقيهوذابكى

نأبيدمعآ،وأبيهأخيهعلىالعميقالحزنعنتعبيرآكانالثيابوتمزيق

بهثهتواأنهميخبرناإذالمخبرينأصدقوهوذلكغيريخبرناالقرآنيالنص

والمقصودواحدأصلمنفأنتمذلكمنعجبلاوقالوا:ذلكعلىواتبوه

عندماأخيهمعلىالتهمةتثبتأخرىبحجةتحججواثم)راحيل(،أمهمهنا

علىيدلفهويدلإنوهذاقبلمنأخلهسرقفقدسرقفإنقالوا:

.(2)مبينفرقهذاوفيعنهدفاعهموعدمبهثهاتتهم

!ة

.641،سليمانخليل،المفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقاتينظر:(1)

.26214:البغويتفسيرينظر:(2)
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الهـابعالهبحث

القدلموالعهدالكريمالمرآنبلنمصرفيالخلأيصوباللةنبى

طكوي!لح!رألا!ر!مهـعالصتلأ*و!ع!ال!لرر؟الأولأطلير

اتقرلهةوشل!:يوسفإخوةلساذعلىالعزيزكتابهفيتعالىقال

لكتمسمؤثتتلقال!لصدقوئوإتافيهاآقتقصاآلتئوآلييرييها!تاآلئئ

آثعييصهوإت!جمعابحهضيأتسنىآنآلئه*ع!همىجميلفضتترأثسامتك!سفنآ

منىعساةوآشضحمتيوشفعنىتةش!وتالعخهتموتوك!وي!حثآ

حرضاتكؤتحئئيؤسمفز!ذتتفمؤأ!قالؤاتآدتؤقهؤكظ!وآلخرتز

وأغلمآدتهإلىوحرىبثئأشكوأإتغآقال!آلهلك!منىتكونآؤ

ؤلاؤآيخيويوشف!ينقتخ!مت!مئوأآدقئوأتتيئ!لغقموتلاقاآلتومنى

دخلوأفلخا!آلبهفرونألقؤ!إلأأدنوزرخمنتألئ!ىلاإته،آدتوزؤحمنتأئ!م!وأ

آلكيلنخاقآؤفيضرتجمؤسصهمعهؤجئتاآلع!زضئثتاؤآهقآآتعزلينغقتوقالؤاتآتها

بموس!فقغفتمفاعلختمهلقاذ!آلختصحويين!زىآدتةإنغقئنآوتصحذق

آنأيوشفقاليوس!فلأنتآئفقالوأ!خهلوئآشصادوآخيه

آتجريصيغلاآلئةلهإتويضحبزيمئئمنإته*ولخنآآلته2!نئقذأجىوهدآ

لضطئن!تاؤإنلخغاألته*ءاترئتقذتآلتوقالوأ!آلمخ!ييمين

آلرحعب%آزحموهؤثكئمآلته*تففرؤ!ثآغلصكمتثزليبلآقاذ!

وأتوثفلصحرايةلزأبىوخليعكفآئقؤهدايي!مقبآدهبوأ!
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لاخدإنئآبوممئمقاهألييرقضحثمئوثخا!آتجمعينبآقل!تم

آ!يو!ضحنقىلمىإتكتآدئؤقالوأ!تفتدولقأنلؤلأيوسصفرلمحح

آغلمإلهنئل!ثمآفلآلأقالبصحتزافآزتذوخهوءغكأئقصةآلبثيل!جآءآنقلضآ

تالم!خطئنإتاكئآذلؤتجابآآشضغفرتآتاتاتالؤا!لغثوئلاماآلئومن

يوشفغنردخلوأفئا!لرجيوآئغفورآممؤإتهورئيتكتمآستضغفرشؤف

غليآبؤليئؤزفغ!ءايمينأدئه*شتآءإنمضرأذخلوأؤتاذآبؤتهإلصهةاؤكت

حقارىجعلهاقذقتلمنرءيىتآولهليهذايأبمتىوقالسصخذاتهوووخزؤاأئعزلثى

آ!ثئتطنترغآنتغل!مينآئذوئنبكموقيقخ!ت!آمنآخرجيئإديأخمئتنؤقذ

قذرلث!!أتحكيمأتعييصمموإتهدءآ!ث!يلماثاليفريثإنإخوثوبئنبتنى

فضقيءأئتوألأزصبىآلسئمؤلهضقاطريز2آلاخاتأولليمنوعفختنىآلمفكمنءاتيتنى

.(1)(لصحلصبآوآتعقيئم!قاتؤقنىلأخرؤوآألذئمافي

الخبرمنبنفسهيتحققأنأبيهممنالضتلأيعقوباللهنجيأولادطلب

حسبالملكفاسترقهالملكصواعبنيامينأخيهمسرقةفيلهحملوهالذي

صادقين،كانواولوحئهذافييصدقهملاأباهمأنعلمواولما،شريعتهم

الذئببأنوأخبروه،يبكونعشاخجاؤوةعندماكذبهممنوجدهمابسبب

)مصر(،أي:فيهاكناالتيالقريةاسألله:فقالواالسلإ،يوسفأكلقد

،(2)فيهمالسرقةهذهأمراشتهرفقد،معهمكناالتياليرأصحابواسأل

.101-82آية:يوسفسورة(1)

.44113،الزحيليوهبةالمنير،والتفسير،41330،البيضاويينظر:(2)
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أئىامتك!سفنآثكئمس!ؤثثتلقالم!يبكونعشاخجاؤوهعندماقولهمثللهمفقال

فعلتمكماففعلتمأمرآ،أنفسكملكموسهلتزئنتأي،.(1)(فصعترجميسل

بيوسفيأتينيأذاللةعسىقال:ثم،لأخيكمأخرىمرةوكدتمبيوسف

بتدبيرالحكيموحالهمبحاليالعليمهوأنه.ممصرتوقفالذيوأخيهماوبنيامين

أشدهووالأسف،يوسفعلىأسفهوأظهرعنهمأعرضثمكلها،الأمور

العبرةفكأنالشديدوالحزنالبكاءلكثرةعيناةوابيضت.(2)والحسرةالحزن

الصنلأ)3(.غجيإنهوقيلالشر!ىبصرهضغفت:وقيلالعينسوادمحقت

الاتلأيعقوباللةنجيقلبفيالأبوةمشاعرقوةعلىيدلالشديدوالحزن

الكخلالقلوببهايشعرولكنالناسكلبهايشعرلاالإنسانيةالمشاعروهذه

وعواطفهمشاعرةكاش!!ابة،بالئةاممانآالإنسانزادوكلما،الناسمن

الإنسانمنيجعليخ!دبهبالئهفالإيمان،نفسهفيوأنصعقلبهفيأقوىالأبوية

الكفارنرىولهذا.(4)والحنانوالإحسانالخيرينابيعفيهيفجرأنهكماإنسانآ

يقطعوننراهمأنعجبولا،الإنسانيةالمشاعرضعفعليهميغلبعادة

وانحلالعندهمالرحمقطيعةأصبحتحئأبنائهمعنويتخلون،أرحامهم

:أيأولاد؟أقبلثم.(5)مجتمعهمفيالبارزةالسماتمنقلوبهموقسوةأسرهم

.83:آية،يوسفسورة(1)

.41303،البيضاوي:ينظر(2)

.51303،والبيضاوي،47162،البغوي:ر!ني(3)

.201طهماز،الحميدعبد،والعلموالنبوةالوحىينظر:(4)

والنبوةالوحىعننقلأ،41طهماز،الحميدعبدوالأولاد،الأنسابينظر:(5)

.201طهماز،الحميدعبد،والعلم
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تذكرتزاللاله:فقالواعليهيخففواأنبدليلومونهيعقوباللةنجيأولاد

قالثم،المرضبسببالهلاكأوالموتعلىمشرفآتكونحئالهملأيوسف

إلىهذاوبثيحزنيأشكووإنمامنكمأحل!إلىوبثيحزنيأشكولاإنيلهم:

لأذبثآوحمى،صاحبهعليهيصبرلاالذيالهمأصعبهو:والبث!نه،اللة

السحلايعقوباللةنجيلهمقالثم.(1)الناسإلىينشرةأي:يبثةصاحبه

إلىإشارةكانفهذا،تعلمونلاماوإحسانهاللهرحمةمنأعلمإني:لأولاده

اللةنجيأمرثم،إليهوصولهيتوقعأوالستلايوسفيرىأنيتوقعكانأنه

لأنه،وأخيهيوسفعنبحثآالثالثةللمرةمصرإلىيذهبواأنأولادهيعقوب

الضتلأ:قولهأماأبدآ،تخطئلاالتيالنبوةبعينذلكويرىبذلكيشعركان

أماالخيرفييكونعادةفالتحسسوآخير()2(يولعمفمنفتخمتهممم!وأ!

لأنهيل!مجاللةفرجمنتقنطوالالهم:قالثمالشر،فيدائمآفيكونالتجسس

منالقنوطأنعلىدليلوهذاالكانرونالقومإلااللةفرجمنيقنطلا

نفذتحئأبيهمطلبإلىيستجيبوالميوسفإخوةأننجدثمالكبائر)3(.

يوسفعلىدخلوافلماالميرة،عنبحثآمصرإلىفذهبوا،طعامهم:أيميرتهم

وهذاوالحاجةالجوعوأهلناأصابنامصرعزيز:أيالعزيز،أيهاياقالوا:الصنلا

نجدولمله:قالواثم،البلوىلدفعالشكوىجوازعلىيدلفهويدلإن

أتمأي:(آليهلا!ل!فاؤلهفأحد،يقبلهالاتامةغيرناقصةبضاعةإلاعندنا

،كاسدةناقصةكانتوإنالبضاعةهذهبقبولوذلكعليناوتصدقالكيللنا

.531152،الرازيوتفسير،2/074،الزمخشري:ينظر(1)

.87:آية،يوسفسورة(2)

.25219القرطي،،القرآنلأحكاموالجامع،2هء4/1،الرازي:ينظر(3)
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عنمخبرآذلكبعد!نجهاللةيقولنم.(1)بالآخرةالمتصدقينيجزي!ظناللةإن

والنقمالجوعمنأصابهمماإخوتهلهذكرلماأنهالصتلأيوسفاللةنجي

لفقدالشديدالحزنمنفيههووماأباةهناتذكر،الجدبوعموآوالضيق

هلقالم!:لهمفقالطوإخوتهأبيهعلىوالرقةالرأفةأخذتهذلكفعند،ولديه

ماذاعلمتمهلأي:(2)(بخهلودنىآشصإدوآخيهبجوسمففعفتمفامجيختم

نأفبعد،وأخيهأبيهعنوفرقتموهالبئرفيألقيتموهعندمابيوسففعلتم

وأفعلتموهما.ممقدارلجهلكمإلاهذافعلتممالهمقالفعلوا،.مماذكرهم

نفسهعرفهمعندماالسيلا،يوسفأنيدلفهويدلإنوهذا.(3)ارتكبتموه

بأمركانالأوليتينالمرتينفينفسهأخفىعندماأنهكما،!نجهاللةبإذنكان

متفاجئينذلكمنمتعجبينيوسفأنتإنكالسنهلأ:لهقالواثم.(4)هب!اللة

حئولايعرفونهلاوهموأمحنر،سنتينإليهيترددونكانوالأنهمذلكفيوالسبب

سبيلعلىلهقالوافلهذاعنهمنفسهويكتميعرفهموهوبه،يشعرون

وهذايوسفأنانعملهم:قالثم،؟(يوسفإنك)أقالوا:عندما،الاستفهام

الطويلةالسنينهذهوبعدالتفرقةبعدبجمعناوذلكعلينا،!باللةقنقدأخي

يضئعلاواللهسوء،كلمنوكافيهحسبه!بهاللةفإنويصبراللةيتقىمنلأن

السعلأيوسفبأن!ناللةمنشهادةوهذهوالآخرةالدنيافيعملأأحسنمنأجر

والعلم،والنبوةوالوحى،254-253/9القرطي،،القرآنلأحكامالجامعينظر:(1)

.401طهماز،الحميدعبد

.89:آية،يوسفسورة(2)

.08144كثير،ابن،العظيمالقرآنينظر:(3)

.8/404:نفسهالمصدر(4)

132
http://www.al-maktabeh.com



يخ!ابةاللهبأنالممتلأيوسفإخوةاعترفثم(1)المحسنينالصابرينالمتقينمن

والخطأنحوهمنهمصدر.مماحقهفيمخطئينكانواأنهمواعترفوا،عليهمفضلة

لهلحسدهمهذاكلوكانذلكفيمتعمدينكانواإنهمأي:متعمدهنا

توجهثم،عندياليومعليكملومولاتأنيبلالهم:قالثم،(2)هنموغيرتهم

واللهبها،واعترفوا،جريمتهمعنصفحلأنهذنوبهملهميغفربأن!ناللهإلى

بصيرآيرتذلكيأبيهإكبقميصهيذهبواأنالممتلأأمرهمثم.(3)الراحمينأرحم

وبعدالممحلأ،يعقوببنيبجميعائتونيلهمقالثمالبكاء،كثرةمنعميلأنه

قميصبريحفجاءتالريحوهاتجكامصرمنالقوافلأي:اليرخرجتأن

ريحهفوجدالضتلأيوسفريحأجدإنيالستلأ:يعقوبفقالالستلأيوسف

وماوالخرفوالكبرالفندإلىتنسبونيأنلولا،أيامثمانيةمسيرةمنالكريمة

نألهمينبغيكانوماالقولعليهأغلظواثمشبئنةاللهمن.ممعجزةإلاهذاكان

لفيإنكله:قالواعندماالضتلأيعقوباللةنجيإلىالقولهذامثليقولوا

يهوذاإنهوقيلالقميصحاملأالبشيرجاءفلماالقلسم)4(.وحبكخطئك

كان،كمابصيرآاللهصئرةأي،بصيرآنرجعالصتلأيعقوبوجهعلىألقاة

أقللمأ:لبنيهقالذلكفعندأحزانةوزالتصدرة،وانشرحنرحتةفعظمت

الممحلا،يوسفحياةمنأنتمتعلموهأنتستطيعونلامااللةمنأعلمإنيلكم

لنايغفرأن!نجهاللةمناطلبأبانايا:لأبيهمالممتلأيوسفإخوةقالواثم

.20312والنسفى،،274/4،البغويينظر:(1)

.15182،الأندلسى،المحيطالبحر:ينظر(2)

.71303،البيضاوي:ينظر(3)

الصابوني،علىمحمدالتفاسير،وصفوة،91404كثير،ابن،العظيمالقرآنينظر:(4)

6512.
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لهمقالثمالننسلإ،يوسفأمرثنيالإثممتعمدينكنالأننااقترفناها،التيذنوبنا

يستغفرلمالستلأإنهعلىيدلالكلاموظاهرربي،لكمأستغفرسوفالمتتلأ:

وقتفيلهميستغفرأنأرادال!متلألأنهذلكفيالسببولعل،الحالفيلهم

السلايعقوباللةنجيخرجثم.(1)الإجابةفيالأوقاتأوفقمنأنهولاسيماالسحر،

وأمهأباةوهماأبويهإليهضمال!سلأيوسفعلىدخلوافلمامصر،إلىوأولاده

نفاسفيماتتقدأمهلأناليا(خالتهكانتأنهاعباسابنوعنلهما،إكرامآ

(2).
قالثم،حولهعمامرتفعسريرعلىأجلسهمعليهدخلوالهعندمامين(،..)

انحناءسجودوأمةأبوهأي:لهفانحئ،آمنيناللةشاءإنمصرادخلوالهم:

ذلكفيتحيتهمكانالانحناءأذولاسيماسجودآيسمىقدوالتواضعوتواضع

لأبيهالصتلأيوسفاللةنجيقالثم.(3)عبادةانحناءلاتحيةانحناءوكان،الزمان

قبلمنعليكوقصصتهارأيتهاالتيرؤيايتأويلهذاأبتياالسسلا:يعقوب

منأخرجنيعندما!دبهاللةأحسنوقدوصدقأ،حقأاليوميخ!اللةجعلهاقد

وأيلوملاحئالجببقصةهناالسهملايصرحولمبه،ابتليتبعدماالسجن

عقيبمجلسهفيوجودهمعلىيدلالكلامظاهرلأنذلكعلىإخوتهيؤنب

كانواالتيالباديةمنبكمجاءعندما!اللةأحسنوقدسئخدآ)4(.خرورهم

نإلهم،بالإغواءوذلكإخوتيوبينبينيالشيطانأفسدأنبعدبها،يقيمون

ثم،والصوابالحكمةوجهعلىيجيءحئرفيق،تدبيرهفيلطيف!انةاللة

عندماعليه!ياللةبفضلفيهاعترفجامعبدعاء!بةاللةإلىالممخلأتوجه

.901-08121،الشربينيأ-عدبنمحمد،الدينثهسالمنير،السراجينظر:(1)

.91201،نفسهالمصدر(2)

نفسه.المصدر(3)

.30714السعود،أبيتفسيرينظر:(4)
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(والأرضالسماوات)فاطرالأحادشنما،تأويلوعلمةمصرملكعلىجعله

والآخرةالدنيافيأي:كلهاأموريمالكأنتوخالقهمامبدعهماأي

فيالصالحينبعامةأوآبائيمنبالصالحينوألحقنيمسلمآإليكاقبضني

.(1)والكرامةالرتبة

!ه!لا!ط!ي!هصرل!!كايع!وال!مالهئال!!يمفاث!أع!الهه

.الحوادثسياقفيالكريمالقرآننصيشابهالذينمالتوراةهوهذا

نرعونأمرحسبعرباتيوسفوأعطاهمهكذا،إسرائيلبنو،،ففعل

عشرةأبيهإلىوأرسل،ثيابخللمنهمواحدكلوأعطى.للطريقومؤونة

وطعامآوخبزآبالحنطةمثقلةآلنوعشرمصرخيراتبأفضلمخملةحمير

تتخاصموالاأوصاهمأنبعدإخوتهصرفوهكذا.الطريقفيمنهايقتاث

،يعقوبأبيهمإلىكنعانأرضإلىأقبلواحئمصرمنوانطلقوا.الطريقفي

علىفغشيمصر.أرضعلىالمتسلطوهوحيآ،مازاليوسفإنله:فقالوا

يعقوبعاينوعندما.يوسفبكلامحدثوهثم.يصدقهململأنهيعقوبقلب

ابنييوسف!كفى:وقال،روحةانتعشت،لتنقلهيوسفأرسلهاالتيالعربات

حئلةماوكلإسرائيلوارتحل.أموتأنقبللأراةسأذهببعذ،حى

فيلإسرائيلاللهوقال.إسحاقأبيهإلهإلىذبائحفقذمسبع،بئرإلىوصل

تخفلا،أبيكإله،اللههوأنا:فقالأناها:فأجاب.يعقوب،يعقوب:الليلزؤى

مصر،إلىأصحبكأنا.هناكعظيمةافةأجعلكلأنيمصرإلىالذهابمن

فانطلق.موتكعندبيديهأجفانكويغمفيوسفأيضآ،أرجعكوأنا

-57/13عاشور،ابنوالتنوير،والتحرير،308/4السعود،أبيتفسيرينظر:(1)

59-58.
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وزوجاتهموأولادهمأباهميعقوبإسرائيلبنووحملسبع،بئرمنيعقوب

التيومقتنياتهممواشيهممعهموأخذوا.لنقلهنرعوذأرسلهاالتيالعرباتفي

إلىمعهيعقوبصحبفقدمصر،إلىجميعآوجاءواكنعاذأرضفياقتنوها

.(1)((ذريتهوسائروبنالمحت،بنينمنوأحفادهأبناءهمصر

واحدكلوأعطىللطريقكاملةالمؤونةإخوتهيوسفأعطىأذبعد

إرسالهعنفضلأيعقوبأبيهإلىمحفلةحميرعضرةجهزوثيابآخللأمنهم

يعقوبعلىالصعبمنكانمحخلين،كنعانأرضإلىوصلوافلما،العربات

بأنبذلكيؤمنحئقويدليلإلىيحتاجفكانالأخبارهذهيصدقأن

آبائهأرضمنيرحلأنيعقوباللةأمرثم،الحياةقيدوعلىحييوسف

معةيذهببأنوعدهاللهولكن،وبعيدةغريبةأرضإلىويذهبوأجداده

.(2)يوسفيوجدحيثمصرأرضإلىوبنيهيعقوبفارتحلبه،ويعتني

!و!!؟!ي!ف!!لا!أ

الآتية:الفروقاتلناتبينالنصينقراءةعند

التيوالعرباتالمؤونةحولكبيرةمبالغةتوراتهمنالقديمالعهدبالغلقد-1

سليم.عقليعقلهلامماوهذاالستلأيعقوبأبيهإلىالضحلأيوسفأرسلها

أخذمصرإلىذهبعندمايعقوباللةنجيبأنالقدسمالعهدعلينايقص-2

فيالمواشيهذهتعيشأنهذا؟يعقلفهلوالبقرالغنممنمواشيهمعه

.7-3/46وإصحاح،45إصحاح،التكوينسفر،المقدسالكتاب(1)

:وإصحاح28-51142:إصحاح،التكوينوسفر،611:التطبيقىالتفسير:ينظر(2)

7-3/46.

136
http://www.al-maktabeh.com



فيواضحوتناقضاضطرابهذاففيوالجوعالقحطأتلفهامجدبةأرض

.(1)التوراتيالنص

يوسفقميصأي:القميمررمعجزةالمباركنصهفيالكريمالقرآذيخبرنا-3

ذإالصشلأيعقوباللةلبيوشفاخبشرىيخ!ابةاللةجعلهالذيالننحلأالصذيق

يشابهماالتوراتيةالنصوصفينجدولمبصيرآارتدوبفضلهاللةبفضل

الكريم.القرآنبهجاءالذيالإعجازهذا

قتلمنرءلهىتآولليهذا!يأبتتىالصنلأ:يوسفلسانعلىتعالىقولهأما-4

بلالرؤيالتأويلمشابهآشيئآالتوراةفينجدفلم،(2)(حقاجعهاربئقذ

.(3)دحأبالعلىالرؤياتلكتخطرتعدلم

!ة

.180-179،سليمانخليل،المفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقاتينظر:(1)

.001:آية،يوسفسورة(2)

.188،سليمانخليل،الفروقاتينظر:(3)
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-ح!النمالمة!ص

للعالمينرحمةالمبعوثعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدئهالحمد

وبعد...

الكريمالقرآنبينالممحلأ)يوسفالموضوعهذافيالكتابةأنهيحثلقد

إيرادفيوالاختلافالتشابهأوجهمبينة،وفضلهاللهمنبتوفيقالقدصم(،والعهد

الآتية:النتائجإلىتوصلتوقد،القديموالعهدالكريمالقرآنفيالقصةأحداث

الكريمالقرآنيقصهماأضعافتبلغالقدسمالعهدعلينايقصهاالتيالقصة-1

إيرادفيوالعظةالعبرةعلىيركزالكريمالقرآنأنهوذلك،فيوالسبب

التوراتية.القصةفينجدهلمماوهذاالقصة

يوسفنبوةالأديانكافةومن،قارئلأيتثبتالكريمالقرآنفيالقصة-2

يوسفاللهنجيئأندائمآتؤكدالتيالتوراتيةالقصةفينجدهلموهذاالممنلا

فقط.كراماتذوولكنهعاديرجلالممخلا

وصريح.واضحوبشكل!يئاللهأنبياءعلىاليهودافتراء-3

رائعوبشكلواحدةواحدةالقرآنيةالقصةلنايعرضالكريمالقرآن-4

إلىصغير،حدثوهوالممتلارؤياهمنالأحداثمترابطومتسلسل

الرؤيا.هذهتحقيق

بالعباداتتنحصرلاالتيالأنبياءمهمةقارئلأيتبينالقرآنيةالقصة-5

غا...والاجتماعيةالاقتصاديةالحياةمجالاتشئإلىتتعدىوإنمافقط

الممتلا.يوسفاللهنجيشخصيةجسدتهماوهذا
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قصةأحداثإيرادفيالتوراتيةوالقصةالقرآنيةالقصةبينتوافقهنالك-6

!ر.الحلافجانبولكنالصتلأ،يوسفاللهنجي

ذإبللا،وصريحواضحوبشكلالتوراتيةالنصوصوتناقضاضطراب-7

البعض.بعضهاتكذبالنصوصهذه

:صياتلتوا"

لكشف،التعليميةالمؤسساتفي،مفصلوبشكلالقدسمالعهدتدريس

.الكتابهذاعلىادخلالذيالتحريف

دخلتالتيالإسرائيلياتمنوالتاريخوالحديثالتفسيركتبتنقية

المسلمين.عقائدعلىواضحةخطورةمنلهالماعليها،

أسميتهاالتي،الرسالةهذهإتمامعليئ!ناللةقنأنبعدوبعد،

صوابمنفيهاكانفما...(القديموالعهدالكريمالقرآنبينالصتلأ)يوسف

اللهفاستغفرخطأ،منفيهاكانومايخ!لبخاللهفضلمنشكدونمنفهذا

وعسىالخطأ،فيأقعألاعلىالحرصكلحريصةكنتأنيوحشي،عليه

المسلمين،إخوانيالبحثبهذاينفعأن!يئاللهوأدعوالأجر،مناحرمألا

مستجابة.أخيهبظهرالمسلمدعوةأنولاسيما،بدعائهمعلىيبخلواوألا

وسلموصحبهآلهوعلىمحمد،سيدناعلىاللهوصلى

العالمينربلثهوالحمد

ه!
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.:.

الم!4،3ا!مل

الكريم.القرآن

محمدبنمحمدالسعود،أبو،الكريمالقرآنمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد

.بيروت،العربيالتراثإحياءدارهـ،951:ت،العمادي

الأندلسياللغويالنحويإسماعيلبنعلي،الحسنأبو،القرآنإعراب

،بيروت،العربيالتراثإحياءدارهـ،458:ت،سيدهبابنالمعروف

.م1996-ـه1417

مكتبة،الشيرازيمكارمناصرالشيخالصرل،اللهكتابتفسيرفيالأمثل

البيت.أهل

عمربناللةبعدالسعيد،أبيالدينناصر،التأويلوأسرارالتتريلأنوار

.بيروتالفكر،دارهـ،791:ت،البيضاويالشيرازيمحمدابن

هـ،383:ت،السمرقنديإبراهيمبنمحمدبننصر،الليثأبو،العلومبحر

.بيروتالفكر،دار،مطرجيمحمود.د:تحقيق

بنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمد،اللهعبدلأبي،المحيطالبحر

الفكر.دارهـ،745:ت،الأندلسيحيان

الإدريسيالحسنيعجيبةبنالمهديبنمحمدبنأحمدالمديد،البحر

الثانية،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الفاسيالشاذلي

.م2002-ـه1423

القرشي،كثيربنعمربنإحماعيلالفداءأبو،والنهايةالبداية

.بيروت،المعارفمكتبةهـ،774:ت
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11

12

13

14

15

16

الزركشي،اللهعبدبنمحمدالدينبدر،القرآنعلومفيالبرهان

العصرية،المكتبة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيقهـ،794:ت

.م6002-ـه4271،الثانيةالطبعة،بيروت

الرزاقعبدبنمحمدبنمحمد،القاموسجواهرمنالعروستاج

الهداية.دار،المحققينمنمجموعة:تحقيق،بالمرتضىالملقب،الحسني

،بيروت،العلميةالكتبدارالفداء،أبيبنإسماعيلالفداء،أبيتاريخ

.م9951-ـه4161،الأولمطالطبعة

،الطبريجريربنمحمدجعفر،أبو،والملوكوالرسلالأممتاريخ

.آ7041،الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارهـ،031ةت

،القاهرةقباء،دارأحمد،حسنخليفةمحمد،اليهوديةالديانةتاريخ

.م9981،الأولىالطبعة

اللةعبدبنالحسينبناللةعبدالبقاءأبو،القرآنإعرابفيالتبيان

البابيعيسى،البجاويمحمدعلي:تحقيقهـ،616:ت،العكبري

.وشركاءهالحبي

الطوسي،الحسنبنمحمدجعفرأبو،القرآنتفسيرفيالتبيان

التراثإحياءدار،العامليقصيرحبيبأحمد:تحقيقهـ،460:ت

هـ.9021،الأولىالمطبعة،العربي

محمدالمجيد،الكتابتفسيرمنالجديدالعقلوتنويرالسديدالمعئتحرير

أهـ،392:ت،التونسيعاشوربنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهر

.م9841،تونس،التونسيةالدار

141

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العربي،التراثإحياءدارهـ،638:ت،العربيابن،العربيابنءسمير.17

هـ.0241،لبنان-بيروت

والمونتاجالتصويريوالجمعالتعريب،المقدسللكتابالتطبيقىالتفسير018

مصر.-القاهرةميديا،ماسترشركة،الفنيةوالأعمال

صححههـ،329:ت،القميإبراهيمبنعليالحسنأبو،القميتفسير.19

الموسويطيبالسيدالعلآمة،الإسلامحجةله:وقدمعليهوعلق

هـ.4041،الثالثةالطبعةإيراذ،-قم،الكتابدارمؤسسة،الجزائري

شبكة،فكريأنطونيوسالقدسم،العهد،المقدسالكتابتفسير.2.

.4،(9:لثلا//للأدثلا.لأ3لأ6ح4لما3ح4.حه*،لكنيسةا

ملطي،يعقوبتادرسالقمص،المقدسالكتابتفسير.21

.4،،ء://"!لألثلا.لأ3كالأح4لما3ح4.ح5ثه!

اللهعبدالدكتورإشرافتحتالتفسيرأساتذةمنعددالميسر،التفسير022

المصحفلطباعةفهدالملكمجمعموضع،التركيالمحسنعبدابن

.ألد!ثد!ثد.4ول3**ح5ي!أ!*.حءلوي،الشريف

،النوويشرفبنالدينمحيزكريا،أبي،واللغاتالأحماءتهذيب.23

عطا.القادرعبدمصطفى:تحقيقهـ،676:ت

بنيزيدبنجريربنمحمدجعفر،أبو،القرآنتأويلفيالبيانجكامع.24

محمدأحمد:تحقيقهـ،031:ت،الطبريالآملي،غالببنكثير

.م002.هـ-0421،الأولىالطبعة،الرسالةمؤسسةشاكر،

:ت،البخاريالجعفيإسماعيلبنمحمداللةعبدأبو،الصحيحالجكامع025

.م1983،الثالثةالطبعة،بيروتالبغا،ديبمصطفى:تحقيقهـ،256
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26

27

28

29

31

32

33

34

نرجبنبكرأبيبنأحمدبنمحمداللهعبدأبو،القرآنلأحكامالجامع

أحمد:تحقيقهـ،671:تالقرطي،الدينخمسالخزرجيالأنصاري

الثانية،الطبعة،القاهرة،المصريةالكتبداراحفيش،إبراهيم،البردوني

.آ1964-ـه1384

هـ،191:ت،السيوطيالدينجلال،كمالبنالرحمنعبدالمنثور،الدار

.م9391،بيروت،الفكردار

بالفخرالمعروفالشافعيالرازيالحسينبنعمربنمحمد،الرازي

العربي.التراثإحياءدارهـ،606:ت،الرازي

الدينشهاب،الفضلأبو،المثانيوالسبعالقرآنتفسيرفيالمعانيروح

العربي،التراثإحياءدارهـ،0271:ت،البغداديالآلوسيمحمود

.بيروت

:ت،الجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبدالتفسير،علمفيالمسيرزاد

هـ.4041،الثالثةالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتبهـ،597

القزويني،يزيدبنمحمدماجهابناللهعبدأبو،ماجةابنسنن

العربية،الكتبإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيقهـ(273)ت

الحبي.البابيعيسىفيصل

دارهـ،379:ت،الترمذيسورةبنعيسىبنمحمد،الترمذيسنن

.م9791،وآخرونشاكرمحمدأحمد:تحقيق،بيروتالنشر،

الثالث،الإصدار،الشاملةالمكتبة،الشعراويمتوليمحمد،الشعراوي

."".!ا34ال!ألأ.*ءح

وعلقلهوقدمصححههـ،9101:ت،الفيفالكاشاني،الصافي

مكتبة،المقدسةقم،الهاديمؤسسةالأعلمي،حسينالشيخ:عليه

.طهرانالقدر،
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35

36

37

38

39

41

42

43

44

الصابوني.دار،الصابونيعليمحمدالتفاسير،صفوة.

دار،صالحالسيدالدينسعد،الإنسانيةعلىوخطرهااليهوديةالعقيدة.

.م0991هـ-0411،الثانيةالطبعة،القاهرةوالنشر،للطباعةالصفا

العسقلاني،حجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحشرحفيالباريفتح.

.م9841،بيروت،الخطيبالدينمجد:تحقيقهـ،852:ت

،سليمانخليليوسفى(،)قصةالمفتراةوالتوراةالقرآنبينالفروقات.

،عماندمضق،،الأولىالطبعة،بيروتفيالإسلاميالمكتب

.م1999-ـه1420

حزمبنسعيدبنأحمدبنعلي،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل.

.م0981،القاهرةهـ،564:ت،الظاهري

البحوثمعهدظاظا،حسن،ومذاهبهأطوارهالإسرائيليالدينيالفكر.

.م9711،الأولىالمطبعة،القاهرة،العربيةالجامعةفيالعربيةوالدراسات

،القاهرة،الشروقدارهـ،1966:تقطب،سيد،القرآنظلالفي.

.م9811،العاشرةالطبعة

الكنائسمجمع،اللاهوتيينالأساتذةمننخبة،المقدسيالكتابقاموس.

مطر،إبراهيمسمث،الكسندر،الملكعبدبطرس،الأدنىالشرقثني

.!ثد".!أ،6!ل،(6*.حء*،الإسلاميةالمهتدينمكتبة

هـ،1354:ترضا،عليبنرشيدمحمد)المنار(،الحكيمالقرآن.

.م0199،للكتابالعامةالمصريةالهيئة

الدمشقى،القرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداء،أبو،العظيمالقرآن.

والتوزيع،للنشرطيبةدار،سلامةمحمدبنسامي:تحقيقهـ،774:ت

.م1999-ـه1420،الثانيةالطبعة
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46

47

48

49

51

52

53

54

.م9731،قتيبةدار،الباشحسن،يفترقانوأينيتفقانأينوالتوراةالقرآذ

.م9971،البدراويرشدي،والتاريخقصمالأنبياء

هـ،774:تكثير،بنعمربنإسماعيلالفداءأبوقصمالأنبياء،

للأ!لألألثلا..!اك06*هح.،يعسوبموقع

الطبعة،دمشقكثير،ابندارالنجا،الوهابعبدقصمالأنبياء،

.م2002-ـه1422،الرابعة

بنمحمدبنمحمدالكرمأبيبنعلي،الحسينأبو،التاريخفيالكامل

دار،القاضياللهعبد:تحقيقهـ،7ءه:ت،الشيبانيالكريمعبد

هـ.4151،بيروت،العلميةالكتب

في،المقدسالكتابدار،اليسوعيينالآباء:ترجمة،المقدسالكتاب

.م1985،الأوسطالضرق

أبو،التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتزيلحقائقعنالكشاف

تحقيق:هـ،538:ت،الخوارزميالزمخشريعمربنمحمود،القاسم

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،مهديالرزاقعبد

الثعبيإبراهيمبنمحمدبنأحمد،إسحاقأبو،والبيانالكشف

العربي،التراثإحياءدارعاشور،بنمخمدالإمام:تحقيق،النيسابوري

.م2002-ـه1422،لبنان-بيروت

إبراهيمبنمحمدبنعليالدينعلاءالتتريل،معانيفيالتأويللباب

هـ-1399،لبنان-بيروتالفكر،دار،بالخازنالشهيرالبغدادي

.م1979

هـ،171:ت،المصريالأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمد،العربلسان

الأولى.الطبعة،بيروتصادر،دار
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55

56

57

58

59

61

62

63

جرار،فريز،مأمون،قرآنيةودراساتيوسفسورةفيقدريةلمسات

.م9002-ـه4291،الأولىالطبعة،والتوزيعللنشرالمأموندار

-بيروت،للملايينالعلمدار،الصالحصبحي،القرآنعلومفيمباصما

.م9581،الأولىالطبعة،لبنان

الطبرسي،الحسنبنالفضلعليأبو،القرآنتفسيرفيالبيانمجمع

له،قدم،الأخصائيينوالمحققينالعلماءمنلجنة:تحقيق84ءهـ،:ت

-بيروت،للمطبوعاتالأعلميمؤسسة،العامليالأمينمحسنالسيد

.م9951-ـه4151،الأولىالطبعة،لبنان

عطيةبنالحقعبدمحهمط،،أبوالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر

دارمحمد،الشافيعبدالسلامعبد:تحقيقهـ،546:ت،الأندلسي

.م1993-ـه1413،لبنان،العلميةالكتب

محمود:تحقيق،الرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنمحمد،الصحاحمختار

.م9951-ـه4151،جديدةطبعة،بيروت،ناشرونلبنانمكتبةخاطر،

الدينحافظمحمودبنأحمدبناللةعبد،التأويلوحقائقالتتريلمدارك

.بيروت،النشردارهـ،615:ت،النسفي

القلم،دارالبار،عليمحمد،مي!دقلاوالعهدالتوراةلدراسةالمدخل

.م991.هـ-0411،الأولىالطبعة،بيروت،الشاميةالدار،دمشق

مؤسسةهـ،241:ت،الشيبانيحنبلبنأحمدأحمد،الإماممسند

الأولى.الطبعة،القاهرةمصر-،الرسالة

المقريعليبنمحمدبنأحمدالكبير،شرحغريبفيالمنيرالمصباح

.بيروت،العلميةالمكتبةهـ،077:ت،القيومي
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64

65

66

67

68

69

72

73

،البغويمسعودبنالحسينمحمد،أبو،القرآنتفسيرفيالتتريللممعا

خميرية،جمعةعثمانالنمر،اللهعبدمحمد:تحقيقهـ،051:ت

الرابعة،الطبعة،والتوزيعللنشرطيبةدارالحرلش،مسلمسليمان

.م1997-ـه1417

ونصرةالتنصرلصدالإسلاملماذاموقعمكتبةالأنبياء،أسماءمعاني

.!هل"!ثل.*ا34!!!ا.ح5ي،الشاملةالمكتبةالتوحيد،

الطبراني،الشاميمطيربنأيوببنأحمدبنسليماذالكبير،المعجم

،بيروت،الإسلاميالمكتبامريد،الحاجمحمود:تحقيقهـ،036:ت

.م9851-ـهأ504،الأولىالطبعة،دمشق،عمان

القادر،عبدحامد،الزياتأحمد،مصطفىإبراهيم،الوسيطالمعجم

.الدعوةدار،العربيةاللغةمجمع:تحقيقالنجار،محمد

الكتبدار،الزرقانيالعظيمعبدمحمد،القرآنعلومفيالعرفانمناهل

.م4002-ـه4421،الثانيةالطبعة،لبنان-بيروت،العلمية

دار،الزحيليمصطفىبنوهبه،والمنهجوالشريعةالعقيدةفيالمنير

هـ.4181،الثانيةالطبعة،دمشقالمعاصر،الفكر

حط!3!.دث!"دث!//:4،،4.9لما3ح4.ح!وله،الكنيسةشبكة،التفسيرموسوعة

الدكتورموقع،المسيريالوهابعبد،واليهوديةاليهودموسوعة

للأ.لاللا".*احح35"ةة.ءحيول،يلمسيرا

:ت،الطباطبائيحسينمحمدالسيدالعلأمة،القرآنتفسيرفيالميزان

المقدسة.قمفيالعلميةالحوزةفيالمدرسينجماعةمنشوراتهـ،4121

،بيروت،العرفانمناهلمؤسسة،الصابونيعليمحمدوالأنبياء،النبوة

.م9851-ـه5041،الثالثةالطبعة
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للدراساتنونمركز،حميدةمصطفىطارق،يوسفسورةفينظرات.74

نية.آلقرا

القلم،دارطهماز،الحميدعبد،يوسفسورةفيوالعلموالنبوةالوحي075

.م991.هـ-0411،الأولىالطبعة،بيروت،الشاميةالدار،دمشق

3آ*،الا."دث!//:!،،4.ةيولءح.3التفاسير،موقع،طنطاويسيدمحمد،الوسيط076

عبدعرفان،اليهوديةفيالحديثةوالحركاتتاريخيعرضاليهودية077

.م9971-ـه4171،الأولىالطبعةعمار،دار،عمان،فتاحالحميد

راشد،فرجسيد،العليمعبدكمالمصطفى،القديمالعالمفياليهودية078

؟هـ-416،الأولىا!بعة11،بيروت،الشاميةالدار،دمشق،القلمدار

.م1995

عشر،الحاديةالطبعة،المصريةالنهضةمكتبةشبي،أحمد،اليهودية079

.م1996

لسورةتحليليةدراسة،المقدسوالكتابالكريمالقرآنبينالمم!يوسف.8.

الفرقانشبكةمحمد،الدينجمالزهدي،جديدةرؤية،يوسف

ه3)س!.للأللأللأ.3ط**.ح5ي،الإسلامية

نعمةمحمود:بقلم،الحيدريكمالالسيد،قرآنيةرؤية،الصديقيوسف.81

.م5002-ـه4261،الأولىالطبعة،إيوانفراقد،دار،الجياشى

.م0002،السماكزين،الصديقيوسف.82

زاهيةوالعبر،للمشاهدمقارنةدراسة،والتوراةالكريمالقرآنفييوسف.83

،لبنان-بيروت،الإسلاميةالمذاهببينالتعريفدار،الدجانيراغب

.م9941-ـه5411،الأولىالطبعة
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يال!لملات!

............................................................المقدمة

.......................القدسم"والعهدالكريمالقرآن،،تعريفالتمهيد:

..........القدهـيموالعهدالكريمالقرآذبينالممتلايوسف:الأولالفصل

....القد!يموالعهدالكريمالقرآنبينذكرهومواضعاسمة:الأولالمبحث

..................الكريمالقرآنفيذكرةومواضعاسمة:الأولالمطلب

....................القدسمالعهدفيذكرهومواضعاسمة:الثانيالمطلب

..............................................المقارنة:الثالثالمطلب

..القدسموالعهدالكريمالقرآنبينالمتهملأيوسفاللةنجينسب:الثانيالمبحث

...........الكريمالقرآنفيالصتلأيوسفاللةنجينسب:الأولالمطلب

..............القدسمالعهدفيالسصلأيوسفاللةنجينهمسب:الثانيالمطلب

..............................................المقارنة:الثالثالمطلب

.....القدسموالعهدالكريمالقرآنبينالممحلأيوسفنبؤة:الثالثالمبحث

....................الكريمالقرآنفيالمتحلأيوسفنبؤة:الأولالمطلب

......................القديمالعهدفيالسحلأيوسفنبؤة:الثانيالمطلب

.............................................المقارنة:الثالثالمطلب

...القدسموالعهدالكريمالقرآنبينالسحلأيوسفاللةنجيوفاة:الرابعالمبحث

....................القرآنفيالسصلأيوسفاللةنجيوفاة:الأولالمطلب
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................القديمالعهدفيالمتنلأيوسفاللةنجيوفاة:الثانيالمطلب

...............................................مقارنة:الثالثالمطلب

القرآذبينالضتلايوسفاللةنجيبهامرالتيوالشدائدالمحن:اقفيالفصل

.................................................القدديموالعهدالكريم

......القدسموالعهدالكريمالقرآذبينالممملآيوسفرؤيا:الأولالمبحث

.....................الكريمالقرآنفيالسحل!يوسفرؤيا:الأولالمطلب

......................القدسمالعهدفيالمتصلأيوسفرؤيا:الثانيالمطلب

...............................................المقارنة:الثالثالمطلب

....القدسموالعهدالكريمالقرآنبينالإخوةوكيدالمؤامرة:الثانيالمبحث

.................الكريمالقرآنفيالإخوةوكيدالمؤامرة:الأولالمطلب

....................القدهـيمالعهدفيالأخوةوكيدالمؤامرة:الثانيالمطلب

...............................................المقارنة:الثالثالمطلب

....القدسموالعهدالكريمالقرآنبينالنساءوكيدالمراودة:الثالثالمبحث

...................الكريمالقرآنفيالنساءوكيدالمراودة:الأولالمطلب

.....................القدسمالعهدفيالنساءوكيدالمراودة:الثانيالمطلب

...............................................المقارنة:الثالثالمطلب

الحقاللةلدينالصنلأيوسفاللةنجيدعوةفيوأثرةالسجن:الرابعالمبحث

......................................................القدسموالعهد

القرآنفيالحقلدينالصحلأيوسفدعوةفيوأثرةالسجن:الأولالمطلب

.............................................................يملكرا

150

42

43

47

47

53

64

67

69

69

75

77

79

79

http://www.al-maktabeh.com



العهدفيالحقاللةلدينالسلايوسفدعوةفيوأترةالسحن:الثانيالمطلب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000068القلسم

000000000000000000000000000000000000000000000039المقارنة:الثالثالمطلب

الكريمالقرآنبينوالسلطانالحكمرئاسةفيالصتلأيوسف:اقلثالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000059القد!يموالعهد

0000000000079القدسموالعهدالكريمالقرآنبينالأمينالمكين:الأولالمبحث

970000000000000000000000000الكريمالقرآنفيالأمينالمكين:الأولالمطلب

0000000000000000000000000101.القدسمالعهدفيالأمينالمكين:الثانيالمطلب

00000000000000000000000000000000000000000000103المقارنة:الثالثالمطلب

والعهدالكريمالقرآنبينمصرفيالمتسلأيوسفإخوة:الثانيالمبحث

10500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000القلسم

000000000510الكريمالقرآنفيمصرفيالسلأيوسفإخوة:الأولالمطلب

00000000000109القد!يمالعهدفيمصرفيالصتلأيوسفإخوة:الثانيالمطلب

000000000000000000000000000000000000000000113...المقارنة:الثالثالمطلب

الكريمالقرآنبينوبنيامينالضتلأيوسفالأخوينلقاء:الثالثالمبحث

00000000000000000000000000000000000000000000000000000511القدسموالعهد

فيوبنيامينالمتسلأيوسفالأخوينلقاءالأخوينلقاء:الأولالمطلب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000511الكريمالقرآن

0000121القد!يمالعهدفيوبنيامينالممخلأيوسفالأخوينلقاء:الثانيالمطلب
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......................................المقارنة:الثالثالمطلب

الكريموالقرآنبينمصرفيالضتلآيعقوباللةنجي:الرابعالمبحث

لقلسما

..الكريمالقرآنفيمصرفيالسلايعقوباللةنجي:الأولالمطلب

..........القدسمالعهدفيمصرفييعقوباللهنجي:الثانيالمطلب

.......................................المقارنة:الثالثالمطلب

.....................................................الخاتمة

................................000000000000000005تصيالتوا

............................................والمراجعالمصادر
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